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تفاصيل صفحة 10

أخلص التهاني
والتبريكات باعياد
الخليقة )البنجة(

ونوروز والفصح المجيدين
تحية للمرأة في يومها العالمي

8 آذار  

وجد اليمني األوروبي املتطرف فــي احلوادث اإلرهابية 
في كل من  فرنســا وبلجيكيا، والتحرش بالنســاء من قبل 
الالجئني فــي كولونيا األملانيــة، وغيرها من املمارســات 
الفردية لبعض الالجئني غير اإلخالقيــة، فرصته الذهبية 
في شن هجوم مضاد على إجراءات تسهيل دخــــولهم الى 

أوروبا. 
كما  أن ممثلي  اليمـــــني في الواليات املتحدة األمريكية 
من مرشحــــي احلزب اجلمهــوري زادوا من دعواتهم ضد 
الالجئــني وتصعيــد )الفوبــــــيا  من اإلســـالم(  ضمن 
السباق احملموم لكسب الرأي عام في اإلنتخابات الرئاسية 

القادمة. 
وجاء  حترك املتطرفني  منســجما مع  الكســاد واألزمة 

االقتصادية التي تعانــي منها القارة العجــوز. وقد بدأت 
ســلطات األوروبية تضيق الســبل على طالبــي اللجوء 
بكل الوســائل من خالل تقليل خدمات الســكن واملعونات 
والرعاية الصحية  واإلبطاء في حســم  قضايا جلوئهم مما 
دفع العديد منهم الى طلب العودة الى إوطانهم وخصوصا 
العراقيني رغم مــا حتملوه من مخاطــر الرحلة في البحر،  
وموت العديــد منهم غرقا، باإلضافة الى  الســير إليام في 
مجاهل دروب وغابات حتت رحمة املهربني متحملني اجلوع 

والعطش وإهانات شرطة احلدود. 
وتؤكد األخبار من فنلندا والسويد وبلجيكا وغيرها من 
بلدان اللجــوء رجوع مئات العراقيني، وهم ال يعرفون ماذا 
ينتظرهــم بعد أن  فقدوا أعمالهم وباع القســم األخر كل ما 

ميلكه من بيت وأثاث من أجل وصولــه الى أوروبا،  ورمبا 
ســيتحول هؤالء الى قنبلة مؤقتة بعد أن أعلنت السلطات 
العراقية إشــد األحزمة على البطــون، ورمبا تكون عاجزة 
حتى من دفع رواتب موظفيها، وتتوقع الســويد ترحيل أو 

رحيل 80الف طالب جلوء عن أراضيها.
وهنــا يصبــح العراقيون العائــدون مــع خيبتهم في 
اإلســتقرار فــي أوروبا بني حانــه ومانه كما يقــول املثل 
الشــعبي، بعد  أن فقدوا األمل في حتســني أوضاعهم. فمن 
املســؤول عن هذه احلالة؟ هل نلوم الــدول األوروبية في 
التخلي عن دورها اإلنساني في مســاعدتهم؟ أم حكومتنا 
التي عاث الفســاد في أوصالها وأصبح ســعر اإلنســاني 

العراقي أقل من قيمة عملته؟!! 

ذكرت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية أن هناك زيادة 
في جرائم الكراهية ضد املســلمني في بريطانيا متمثلة في 
استهداف النساء املسلمات وذلك بعد هجمات فرنسا، حيث 
أظهرت األرقام حدوث 115 هجوما معاديا للمســلمني خالل 
األسبوع التالي ألحداث باريس بزيادة نسبتها 300 باملائة.

وأوردت الصحيفة أن تقرير فريــق عمل تابع للحكومة 
البريطانية بشــأن الكراهية ضد املســلمني، والذي اطلعت 
عليه الصحيفة، يظهر ارتفاعا فــي وتيرة جرائم الكراهية 
ضد املســلمني بأكثر من 300 في املائــة، وذلك بحدوث 115 

جرمية.. في األسبوع التالي ألحداث فرنسا.
ولفتت الصحيفــة إلى أن معظم جرائــم الكراهية التي 
حدثت في بريطانيا اســتهدفت فتيات ونســاء مســلمات 
تتــراوح أعمارهن بــني 14-45 عاما وهــن يرتدين الزي 
اإلسالمي التقليدي.. مشيرة إلى أن معظم اجلناة كانوا في 
األســاس من الذكور البيض الذين تتراوح أعمارهم بني 15 

إلى 35 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن تلك االرقام جمعت من قبل خط 
 Tell MAMA – املســاعدة ملؤوسســة  » أخبروا مامــا

»، الذي يســجل حوادث االعتداءات اللفظية واجلســدية 
على املسلمني واملســاجد في اململكة املتحدة.. ومن احملتمل 
أن تكون األرقــام احلقيقية أكبر بكثير من املســجلة وذلك 
بســبب خوف العديد من الضحايا من االتصال بالشــرطة 
أو جماعات اجملتمع املدني. وقال التقرير/ان عددا كبيرا من 
الهجمات املبلــغ عنها حدثت في األماكن العامة، مبا في ذلك 
احلافالت والقطارات.. وكان أربــع وثالثون من الضحايا 
من النســاء يرتدين احلجاب، فيما وقعت ثمان حاالت ضد 

أطفال صغار.

أفادت أجهزة الهجــرة الفنلندية  مؤخرا 
بــأن حوالــي 70 باملئة مــن طالبــي اللجوء 
العراقيني تخلوا عن طلبات جلوئهم. وتلقت 
األجهزة املعنية قرابة 20500 طلب جلوء من 
عراقيني في 2015، لكن لم تتم دراسة سوى 
3700 طلــب منهــا فقط. وترجح الســلطات 
تخلــي البعــض عــن طلــب اللجــوء لطــول 
اإلجــراءات أو الشــعور بــأن األجــواء في 
فنلندا معادية بحسب مسؤول في الهجرة. 
بعد أن وصــل عدد كبير مــن العراقيني إلى 
فنلندا في 2015، بات الكثير منهم ال يرغبون 
فــي البقاء في هــذا البلد، وتخلــى 70 باملئة 
منهم عــن طلبات اللجــوء، وفق ما صرحت 
به اجلمعة أجهزة الهجرة الفنلندية. وتشير 
احصائيــات إلــى أنه من ضمــن 3700 ملف 
عراقــي درس فــي 2015، مت حفــظ أكثر من 
2600، ألن صاحب طلب اللجوء سحب طلبه 

أو اختفى.
وقال جحا سيميال، املسؤول عن شؤون 
اللجــوء فــي أجهــزة الهجــرة »يقولــون إن 
شــؤونهم األســرية فــي بلدانهــم األصلية 
جتبرهــم على العودة إليهــا، وبعضهم يجد 
أجــواء فنلندا معاديــة، والبعــض اآلخر ال 
يبقــى بســبب أجــواء العتمة فــي اخلريف 
وبرد الشــتاء«. وأضــاف أيضــا أن بعض 
العراقيني يتخلون عن طلباتهم بسبب طول 

مدة دراستها.
ومت تقــدمي 20500 طلــب جلــوء من قبل 

عراقيني فــي 2015، ما يشــكل 63 باملئة من 
طلبات اللجوء في البــالد، أي العدد األكبر، 

لكن لم تتم دراسة سوى 3700 منها.
كثفــت  األول/أكتوبــر،  تشــرين  وفــي 
ســلطات فنلنــدا شــروط احلصــول علــى 
اللجــوء فيهــا علــى العراقيــني، باعتبار أن 
بلدهــم أصبح أكثــر أمنا ممــا كان عليه في 

املاضي.
وعلــى صعيــد أخــر غــادر 106 الجئــني 
عراقيني بلجيــكا طوعًا، اواخر شــباط ومت 
نقلهم علــى منت طائرة متجهة إلى العاصمة 
مورخــن(  )ده  صحيفــة  وذكــرت  بغــداد. 
البلجيكيــة، أن 106 الجئني عراقيني، أغلبهم 
مــن الرجال والشــباب، مت نقلهــم على منت 
طائــرة متجهة إلــى العاصمة بغــداد. وقال 

وزيــر اللجــوء والهجــرة البلجيكــي، تيــو 
فرانكن على حســابه مبوقــع تويتر »لقد مت 
خداعهم مــن قبل املهربني الذيــن أوهموهم 
أنهــم فــي بلجيكا ســيحصلون علــى ثالثة 
وســيارة،  وبيــت  شــهريًا،  يــورو  آالف 
وســيجلبون أســرهم وعائالتهم في خالل 
أسابيع، لألسف بلجيكا ليست بالد السمن 

والعسل التي تخيلوها«.
كمــا صــرح فرانكــن لقنــاة VRT قائاًل 
»الكثيرون من الالجئــني، خاصة العراقيني 
الذيــن اســتغلوا فتــح احلــدود األوروبيــة 
أمــام النازحني الســوريني، أصيبــوا بخيبة 
أمل كبيــرة، حني وجدوا أن مــا أخبرهم به 
املهربــون عــن األوضاع فــي بلجيــكا ليس 
صحيحًا، وهــو ما دفع الكثيريــن منهم إلى 

العودة طوعًا إلى العراق«.
وإضــاف أنــه »مبســاندة من مؤسســة 
فداســيل لالجئني، وبإشــراف مباشــر من 
وزارة اللجــوء والهجرة البلجيكيــة، والتي 
ســاعدت هــؤالء الالجئني على تعلم شــيء 
جديد خــالل شــهور إقامتهم فــي بلجيكا، 
فمنهم من تعلم كيف ينشــئ عمله اخلاص، 
ومنهــم مــن تعلــم مهنــة أو حرفــة جديدة، 
أو  طبيــة  مســاعدات  تلقــى  مــن  ومنهــم 

عالجية«.
 ولفــت إلى أن »هــذه اجلهود ركزت على 
أن ينفق علــى كل الجئ ما يقــرب من 2000 
يورو بحــد أقصى، ليعود إلــى بالده مببلغ 
مــادي آخــر يســتطيع أن يبــدأ بــه حياتــه 

اجلديدة في موطنه األصلي«.
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متنيات بالشفاء:
○ متنياتنا بالشــفاء والصحة والتعافي السريع للفنانة العراقية 

ناهدة الرماح اثر العملية اجلراحية التي أجرتها لركبتها.
○ متنياتنــا بالشــفاء للعزيز الدكتــور جابي كســاب، إثر الوعكة 

الصحية.

تعازي:
• تعازينا للســيدة الفاضلة بشــرى برتو بوفاة شــقيقتها املربية 
والفنانة التشكيلية )الســيدة هناء برتو(، في مدينة كولومبيا في 
الواليــات املتحدة األمريكية، بعد معاناة من مرض عضال. ونتقدم 
الى أبناء الفقيدة خالد ورباب ودنيا وليد صفوت، والى أشــقائها 
الدكتور فــاروق برتو واملهندس عماد برتو والســيدة عوالي برتو 
وكل العائلة الكرميــة بأحر التعازي واملواســاة راجني لهم الصبر 

والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب. 
• تعازينا لعائلة الفقيد الدكتور املعمار حميد زاير عبد الذي توفي 
فــي لندن يوم اجلمعة 18 كانــون االول 2015 بعد صراع مع مرض 

السرطان وفشل الكلية. 
• تعازينــا لعائلة الفقيدة أديبة محمد باقــر التي توفيت في لندن 
في االول مــن كانون الثاني 2016  اثر مــرٍض عضال. وهي زوجة 
األســتاذ ابراهيــم محمد علــي الوكيل  )ابــو اميــان(، ووالدة كل 
من الســيدات اميان وفرح والســادة  أثير وأســـامة )عضو الهيئة 
االداريــة للمنتدى لعــدة دورات(، الذكــر الطيب للفقيــدة والصبر 

والسلوان لعائلتها.
• تعازينا احلارة للزميل العزيــز عبداألمير النقاش بوفاة زوجته 
الفقيدة )ليليان(،  ام ليلى وســالم وجواد، يوم اجلمعة 29 كانون 
الثانــي 2016، اجلاليــة ســتفتقد حضورها وابتســامتها الدائمة، 

متمنني له الصبر والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب.
• تعازينا للدكتور عصام رسام بوفاة والدته في سان دييغو، لها 

الذكر الطيب.
• تعازينا للســيد عبد الزهرة الدراجي )ابو خالــد( بوفاة والدته 

لها الذكر الطيب.
• تعازينــا للســيدة مي عبد اجمليد والســيد امجــد ابراهيم بوفاة 

والدتها لها الذكر الطيب.

اجتمـــاعـــيات

في  رمزي  ســليم  العراقي  ساهم 
جرت   التي  السلوفاكية  اإلنتخابات  
يــوم 5 /3/ 2016 والتــي تنافس 23 
. ويذكر أن  حزبا علــى 151 مقعــدا 
ســليم رمزي حكمت هومــن مواليد 
النحات  أبــن اخ  بغداد 1977، وهوا 
الراحل املشــهور غني حكمت .  وهو 
ايضا نحات درس النحت في مدرسة 
براتســالفا  اجلميلــة  في  الفنــون 
عاصمــة اجلمهوريــة الســلوفاكية 

وتخصص في النحت على الصخر. 
 رشــح ســليم من خــالل حزبه 
SAS(  والذي  )احلرية واال حتاد - 
كان يتمتع بـ 23 مقعدا من اصل 151 
مقعد فــي البرملان الســابق.  ويذكر 
انه قد سبقه عراقي اخر في الترشح 
للبرملان الســلوفاكي وهــو الدكتور  

محمد الظاهر.

منذ اواخر العــام املاضي والعــام احلالي يواصل 
املقهى الثقافي فــي لندن فعالياته الثقافية كل يوم أحد 
من أواخر كل شــهر، ففي شــهر آب العام املاضي اقام 
ندوة احتفاال مببدع )النخلــة واجليران( غائب طعمة 
فرمان مبناســبة مرور ربع قرن على رحيله، مع عرض 
فيلمني عــن اللكاتب الراحل وهما ســينمائي للمخرج 
علي كامــل )ظالل الذاكرة( للمخــرج علي كامل وفيلم 

)الذاكرة واجلذور( للمخرج فاروق داود.
أوضح لؤي عبــد االله أن لروايــات غائب الثالث 
األولى: النخلة واجليران وخمســة أصوات واخملاض 
أهمية خاصة أذ أنها تشــكل ثالثية مترابطة )رغم تغير 
شــخوصها( والبطل فيها هو بغداد نفســها، وتتناول 
هــذه الروايات الثالث ثالث فتــرات زمنية ذات تأثير 
بالغ علــى الواقع العراق املعاش، ولعل أنســب تعبير 

لوصف هذه اللحظات التاريخية هو » العتبة«.
وفي شــهر ســتمبر )ايلول( قدم  الدكتــور ماجد 
الياسري امسية بعنوان )جدل االبداع واجلنون( وفي 
تناوله مع عرض الصور، أكد الياسري أن اإلبداع يعني 
رؤية الالمعقول في املعقول، أي النظر الى العالم برؤية 
جديدة ومختلفة نوعيــا عن رؤية العالقات والظواهر 

للعني اجملردة..
وفي اكتوبر قدم الفنان ســاطع هاشم محاضرة عن 
)تاريخ اللون من خالل الفن والصناعة والسياســة( 

تناول فيها
رحلتــه مع اللون عبر العديد مــن احملطات رافقتها 
أســتنتاجاته التي كشــف فيها ما وجــده في عصور 
مختلفة مــن رؤى متنوعة للون عند شــعوب واقوام 
واثنيات كوكبنا األرضي وعبر املراحل التاريخية التي 

مرت بها البشرية.. 
وفي نوفمبر قدم االمقهى امســية عن  نتاج الروائي 
الفــوز وخصوصــا روايتــه  كوابيس  يوســف ابو 
هلســنكي حتدث في األمســية كل من  السيدة ماجدة 
حمادي، والكاتبة إبتسام الطاهر، والقاص عبد جعفر.  
وذكرت الكاتبــة الطاهر أن  الروايــة كانت رحلة عبر 
كهــف أو منجم متعدد االبواب ووجــدت فيها التاريخ 
والدين والسياســة واملغامرة واحلب واحللم والرؤيا 

السريالية والواقعية.
وفي يدابة العــام احلالي اقام املقهى اواخر شــهر 
يناير امســية لعازف الســاكفون عمــار علو للحديث 

عن املوسيقى الشــعبية العراقية واشترك معه الفنان 
الدكتور ســعدي احلديثي والذي قدم وصالت غنائية 

من التراث البدوي والريفي.
وأكــد احملاضــر أن مبدعي)املوســيقى الشــعبية 
العراقيــة( يتمثل فــي تكوينهم جملموعات موســيقية 
تختص كل منها فــي تقدمي نوع خاص بهــا  وهي  في 

ثالثة أنواع: 
1-  فرقة الطبل والزرنة )املطبك(.

2-  وفرقة املوسيقى الشــعبية )املزيقة( كما يحلو 
للعراقيني تسميتها.

3 - وفرقة اجلالغي البغدادي. 

المقهى الثقافي العراقي في لندن نشاطات متواصلة

عراقي يرشح للبرلمان 
السلوفاكي  

فجعــت اجلاليــة العراقية مؤخــرا برحيل ثالثة وجــوه عراقية لها 
حضورها اإلبداعي ونشاطها اإلجتماعي، وهم عميد الصحافة العراقية 
الدكتــور فائق بطي )أبو رافــد(، والصحفي نضال الليثي ) أبوشــهد( 

والناشط اإلجتماعي عبد األمير ميرزا )أبو حمزة(.

إن املنتدى العراقي وهو يعلن عن حزنه وآســفه الشــديدين لفقدان 
وخســارة هؤالء األحبة، يتمنــى للجالية العراقيــة وخصوصا عوائل 
الراحلني ومحبيهم، على جتاوز هذا املصــاب األليم، وأن يلهمهم الصبر 

والسلوان والذكر الطيب للراحلني. 

رحيل ثالثة من وجوه الجالية العراقية البارزة

رابطة األكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة

الهيئة االستشارية تؤكد على تطوير مكانة المنتدى

أصــدرت جلنــة البيئــة والصحة فــي رابطــة األكادمييني 
العراقيني نشرة ألكترونية دورية عن البيئة تناولت معلومات 
قيمة وحديثــة كتبها الدكتور كاظم املقــدادي حول التأثيرات 

البايولوجية لإلشعاع املنضب والتأثيرات الصحية.
كمــا صدر عــن اللجنــة أيضا تقريــر خاص حــول جفاف 
األهــوار وتأثيراتــه البيئيــة أعــده األســتاذ الدكتــور نضيــر 
األنصــاري وهو أحــد العلماء العراقيــني البارزين املتخصص 
في شــؤون البيئة واملياه تناولت تركيبــة األهوار والتداعيات 
البيئية الكارثية النقطاع املياه على الثروة احليوانية والزراعية 
وعلى طبيعة ومنط احلياة لســكان األهوار التي كانت مأهولة 
منذ أكثر من 6000 ســنة ، وتقلص مســاحاتها وفقدان العديد 
من معاملها الطبيعية التي كانت وجهة للعديد من أنواع الطيور 

املهاجرة إضافة الى األسماك واحليوانات البرية األخرى.

عقد املنتدى العراقي اإلجتماع األول 
يوم  الدورة  لهذه  اإلستشــارية  للهيئة 
اخلميــس 10 آذار 2016 ، واعدت الهيئة 
املنتدى  عمــل  خطة  وثيقــة  االداريــة 
ملناقشــتها. في بدايــة االجتماع حتدث 
رئيس الهيئة االدارية للمنتدى الدكتور 
ماجــد الياســري مرحبــا باحلضــور 
وشــارحا الغاية من هذا االجتماع الذي 
يعّول عليه املنتدى مبا يتوصل اليه من 

نتائج ومقترحات.
 م تولى مدير املنتدى االســتاذ جبار 
حســن عرض مســتفيض خلطة العمل 
التي حتدد شكل ومسار املنتدى العراقي 
احلضور  قدم  بعدها  القادمة.  للسنوات 
اســتيضاحات على اخلطة والتحديات 

التي تواجه املنتدى. 
 وبعــد أن طرحت خلفيــات وأبعاد 
وكيفية التوصل الى املشــاريع الربحية 
ضمــن خطــة لعمل لتحســني مــوارد 

املنتــدى، وأولويات العمــل  ومحورية 
القــدرة التنفيذيــة و اخلطــوات التي 
اتخــذت على طريــق حتديــد رؤية و 
مهمات املنتــدى، ومت األتفاق على عدد 

من اخلطوات منها:
واألهــداف   مراجعة الرؤيــة 
واالســتراتيجية و تلخيــص اخلطــة 
آليات  و  االولويــات  علــى  والتركيــز 

التنفيذ للمشاريع.
االستفادة من اإلحتياطي لالستثمار 
في مشاريع  تدر ارباح لتمويل املشاريع 

اخليرية للمنتدى.
اإلندماج  جوانــب  علــى  التركيــز 
العربية لنشــاطات  وأيضــا اجلاليــة 
جديدة  مجاالت  الــى  التوجه  املنتدى.  
ومشــاكل  اجلماعي  والنزوح  كالهجرة 

التطّرف وكيفية مواجهتها.
أهمية  إيجــاد آليــات التواصل مع 

اجليل الثاني للجالية. 

شكر على مواساة وتعازي
عناء  م  جتشَّ من  لكل  واالمتنان  الشكر  جزيل  عن  أعبر  أن  لي  اسمحوا   
السفر حلضور مراسيم تشييع وتأبني الفقيدة زوجتي ليليان )أم ليلى(  في 
واسونا  الذين  واألعزاء  العزيزات  األحبة  لكل  شكري  وكذلك  ستوكتون. 
وكندا  الوطن  من  بنا  اتصلوا  من  وجلميع  وأحزاننا،  آالمنا  من  للتخفيف 
في  اخرى  ومناطق  الشرقي  والشمال  ولندن  واالمارات  وهولندا  وامريكا 

بريطانيا. والشكر موصول لكل من بعث بتعازيه هاتفيًا أو باالمييل.
عن جميع أفراد عائلة الفقيدة ليليان )أم ليلى(

عبد األمير النقاش 
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زار الدكتور مزاحم مالله طبيب العيادة الشعبية التي يدعمها مشروع طفل العراق في املنتدى 
العراقي مع كادر العيادة، يوم السبت  2015/1/23، نازحني تركمان من سهل نينوى في إعدادية 
املعوية واجللدية ومت تشخيص حاالت  األمراض  العديد من  الكشف على  السيدية، مت  صناعة 
الشتاء  البولية والتنفسية وأمراض  املسالك  الشعر والتهابات  البول، تساقط  النكاف وسلس 

التي يعاني منها النازحون. 
أحال أربع حاالت الى املستشفيات التخصصية.

لهم،  منامًا  املدرسة  صفوف  إتخذوا   أن  بعد  للغاية،  السيئة  البيئية  أوضاعهم  عن  وكشف 
يشتركون مبرافق واحدة، ويطبخون في املمرات..! 

فخري كرمي 

حتت هذا العنوان كتب األستاذ فخري كرمي مقاال عن 
إبداعات االطفــال العراقيني  املوهبني )ميرن حنا، وتارا 
مونيكا،( في برنامج ذي فويس،  والناشطة في احلراك 
املدني ) روان سالم حسني(، ولضيق املساحة نتجزأ منه 

بعض الفقرات .
ليس صحيحــًا أّن العراق، مبا كان عليه وما كان فيه 
ودّل عليــه الزمن اجلميل، ال شــفاعة له لكي ينبعث من 

جديد .
ليس قدرًا أّن يظل العراق ُمتلّفعًا بالســواد، ومحاطًا 
بأعالم ذوي العاهات من لصوص املال العام واحلواسم 
وأدعياء اإلميــان املتزّلف املأجور، وينزلــق هاويًا في 

منحدٍر ال قرار له وال مستقّر.

وصحيٌح أن للحياة دورة تنفتح على األمل، وأخرى 
تنغلق على الظالم والضيــاع،.. لكنها تظّل تتجّدد دومًا 
مع إشــراقة شــمٍس، فتتدّفق حبورًا يطفــح بالبهجة 

واإلقبال على احلياة..
ويأتينا وســط هذا التشاؤل والضراعة صوت ميرنا 
من بيروت لُتنبئنا بأّن للمســّرة فــي حياتنا فصواًل لم 
تنتِه بعد: » أنا هنا مرتاحة، لكننــي ُأحّب وطني وأّحُن 

له، وأفتقد صديقاتي..«! 
وإذ تغني ميرنا، العراقـــــية املسيحـــية، املهّجرة 
قســرًا بعد أن هّدد الداعشــيون من كّل مذهٍب وانتماٍء 
مشــبوه، أســرتها ووجودها: » البارحــة باحللم...«، 
ينســاب الفرح األصــــــيل مــن كّل كيانهــا الطفولي 
املتهادي بثقة وتســاٍم، وكأنه يريد أن يذّكرنا بـــــأّن 
اجلمال والفرح واألمل قّوة ســاحرة ال يقــــــوى على 

مقاومتها زّوار الظهيرة والزوايا املهجورة من أشــباح 
التكفيــر والقتــل على الهوّيــة ونهب املــال واألوطان 

واإلرادات.. 
ثم نتمايل مســّرًة وغبطــًة، إذ تطربنا تــارا مونيكا 
العراقية املشرقة بسمرتها اآلســرة وهي ترّدد من دون 
أن تفارقهــا االبتســامة: » حلو حلــو … هواية حلو«، 
ولفــع أغنيتها، ملا فيهــا من بّحة فــرح ولوعة، يضغط 
على أحزاننا الدفينة فتدمــع أعيننا، نحن أبناء اخليبة 
الراهنــة.. نبكي فرحــًا وجنهش حزنًا علــى ما يحيط 

بالعراقيني من مشّقات...
هكذا هـــــي آمالنا، وهــــا هي صبابتــنا ومنتهى 
آمالنا، تخـــــتزلها ميرنا بـ » البارحـــــة باحللم..«، 
وتنتزع  احلزن من مآقينا تارا مونــــيكا وهي تذّكـــرنا 
بأّن لألحـــزان نهـــاية: »حلو، حلو،.... هواية حلو»، 

ولتنشــدا معًا في قفلة آســـــرة مــن املاضي اجلميل: 
» ميحانة ميحـــــانة... غابت شمســـــنا الكمـــر ما 

جانه«!
لكن ما يعيد الروح، ويسترجع األمل، ويستفّز اإلرادة 
على حتّدي املواجــع واملكاره ونوائب هذه املرحلة التي 
ســّودها لصوص الظهيرة وأشــباه الرجــال واحلكام 
املتزّلف،  التدّين واإلميــان  وقادة الصدفــة وأدعيــاء 
مشهد روان سالم حسني، من احللة: »أنا أحتداك يا أيها 
احملافظ أن تشارك معي في مناظرة تلفزيونية نتكاشف 
فيهــا... أنت أعــدَت احللة إلــى الوراء خمســني عامًا، 
جعلــَت مدينتنا بال مركز ثقافي، وبــال مقّر لفرع الّتحاد 

األدباء«....!
م البعض أنهم  إنه واقٌع، وعالمة على قيامة الذين توهَّ

ضعفاء، مسلوبو احلول والقرار... !

طفــل العـــراق

طبيب العيادة الشعبية
يزور نازحي »سهل نينوى« 

لعراٍق ُمرتجى : ميرنا، تارا مونيكا، وروان... بعض ما نفتقده في عراٍق يضيع..! 

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع 13 طبيبّا وطبيبة ينضم الى العيادة الشعبية
تزداد ثقة الناس بدور العيادة الشــعبية التي يدعمها مشــروع 
طفل العراق في املنتدى العراقي، وذلك بإنضمام 13 طبيبة وطبيبًا 
لتقدمي اخلدمات اجملانية للمرضى وذلك في االختصاصات التالية:

1. أمراض القلب والضغط.
2. أمراض الكلى.

3. أمراض األطفال.
4. اجلراحة العامة.

5. األمراض الصدرية.

6. األمراض النسائية.
7. أمراض الدماغ واجلملة العصبية.

8. املفاصل والكسور.
 ويذكــر أن د.مزاحم مبــارك مالله الذي يشــرف على العيادة، 
يعد مفخــرة عراقية بامتياز ليــس لكونه طبيبــا واكادمييا كتب 
واعٌد العشرات من الدراسات وافضل واحدث احللول والعالجات 
خملتلف االمراض الصحية  املنتشــرة في العراق وال لكونه اعالميا 
ذكيــا ومحاورا موهوبــا يوصل افكاره بأجمل الطــرق واملفردات 
وليس ايضا كونــه دؤوبا ومجددا كثير املبادرات بل بشــدة حبه 

للفقراء.
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الكيــل مبكيالني في الغرب ال يقف عند حدود السياســة، بل يتعــداه إلى مفهوم 
احلرية والدميقراطية وحدود تطبيق هذين املفهومني ومن تنطبق عليهم، في تشريع 

ممارسة العنصرية ضد اآلخر.
لــت التظاهرات العنصرية الوجه اآلخر الســتقبال الالجئــني واملهاجرين في  مثَّ
العديد من بلدان االحتاد األوروبي،  إال أن املواقف الرســمية األوروبية، باســتثناء 
حكومات بعض الدول الصغيرة، انتقدت التحــركات املعادية لالجئني، وفي املنحى 
العام بقيت التحركات العنصرية محصورة في إطار هامشــي نسبيًا، رغم أن اليمني 
العنصري املتطرف حقق تقدمًا كبيرًا، وعلى نحو مطرد خالل األعوام القليلة املاضية، 
في االنتخابات التشريعية والبلدية وعلى صعيد البرملان األوروبي، وآخرها النسبة 
التاريخيــة الكبيرة التي حققها حــزب »اجلبهة الوطنية« العنصــري بقيادة ماري 
لوبان في االنتخابات احمللية الفرنسية، وبالتحديد ما يقارب 30 في املئة في اجلولة 
األولى فقط. وشــهدت بعض البلدان األوروبية األكثر اســتقبااًل لالجئني، عمليات 
تهديد لالجئني، واعتداءات وحرائق متعمدة على مراكز اســتقبال الالجئني، ومراكز 
وأماكن عبادة إســالمية، لكن باملقابل خرجت تظاهرات حاشدة ضد اليمني املتطرف 
وتأييدًا لالجئني، الســيما في أملانيا والسويد وفرنسا والنمسا، وخفف ذلك من شدة 
حّدة املشــهد القامت. وخرجت أيضــًا تظاهرات في بريطانيا وأقيمــت فعاليات دعمًا 
لالجئني، رفعت فيها شــعارات تطالب احلكومة باســتقبال أعداد أكبر منهم، غير أن 
اســتجابة حكومة ديفيد كاميرون بقيت دون املستوى املطلوب، رغم الضغوط التي 

مورست عليها من حكومات االحتاد األوروبي.
وكان كاميــرون قد صرح فــي أيلول 2015، خــالل لقائه نظيــره البرتغالي في 
لشبونة، أن بريطانيا سوف تعمل »بعقلها وقلبها« ملساعدة الالجئني السوريني. كما 

تعهد بإيجاد حل طويل األمد لألزمة.
يذكــر أن بريطانيا اســتقبلت عــام 2014، ما مجموعــه 216 الجئًا فقــط، وفقًا 
لإلحصائيات الرسمية، وبلغ عدد من استقبلتهم في السنوات األخيرة ما يناهز 5000 

الجئ، علمًا بأنها تعهدت في العام املاضي باستقبال 20 ألف الجئ سوري.
استعراض األرقام ليس املقصود منه املطالبة بأن تستجيب حكومة كاميرون إلى 
دعوات زيادة عدد الالجئني الذين ميكن أن تســتقبلهم، بل لإلضاءة على حقيقة أن 

بريطانيا تعد أقل الدول األوروبية الغربية اســتقبااًل لالجئني، وبالتالي ال تستطيع 
االدعــاء بأنها تعاني انعكاســات اقتصادية تترتب على برامــج إدماج الالجئني في 
اجملتمع البريطاني. ولم تكتف حكومة كاميرون باللعب على حبال الكلمات، وإعطاء 
وعود زائفة، بل سكتت عن ممارســات عنصرية خطرة تستحضر األساليب النازية 

ضد الالجئني في بريطانيا، ومن بينهم الجئون سوريون.
صحيفــة »تاميز« أماطت اللثام قبل أيام عن معاناة رهيبة يتعرض لها الالجئون، 
حيث نشــرت الصحيفة تقريرًا استقصائيًا أكدت فيه أحدى شركات السكن احمللية » 
في بلدة ميدلسبره« مكلفة بإسكان الالجئني بناء على عقد مع احلكومة البريطانية، 
وترتبط بعالقة مع شركة »جي 4 إس« وهي من أكبر الشركات العقارية في بريطانيا، 
قامت بتمييز ألوان أبواب البيوت التي يسكنها الالجئون عبر طالئها باللون األحمر، 
مــا أدى إلى تعرضهم إلــى اعتداءات عنصريــة، وبعد ما كشــفته صحيفة »تاميز« 
تســابقت وسائل إعالم مرئية ومسموعة ومطبوعة على نشر تقارير، شكّلت إحراجًا 

للحكومة البريطانية وشركة »جي 4 إس«.
الطريف في األمر أن الفضيحة املدوية لم متنع إدارة الشــركة املذكورة من االدعاء 
بأنها ال تتبع سياســية متييز ضد الالجئني، وزعمت بأنها لم تتلق أية اعتراضات أو 
احتجاجات على طالء أبواب بيوتهم باللون األحمر،  وأنها ســتصلح اخلطأ بإعادة 

طــالء األبواب بألوان أخرى. وحتــى اللحظة لم يصدر 
موقف رســمي عن احلكومة البريطانية، رغم أنها معنية 
باملوضوع مباشــرة، كونها تعاقدت مع الشركة لتوفير 
مساكن لالجئني، ناهيك عن مســؤوليتها كحكومة إزاء 

هكذا تصرف عنصري.
وحتى لــو أدانت احلكومة البريطانية هذا الســلوك 
املشني، وقامت مبحاسبة املســؤولني عنه، فهذا ال يكفي 
ألن حكومة كاميرون معنية باالعتذار، ووقف كل أشكال 
االنتهاكات بحق الالجئني في بريطانيا، واإلســهام في 
توحيد جهود حكومات االحتــاد األوروبي لتجرمي تلك 
االنتهاكات، التي وصلت إلى درجة اســتخدام أساليب 

نازيــة، بتمييز لون أبــواب بيوت 
الالجئني.

االجتاه  هــذا  في  تقاعــس  وأي 
يؤكد أن استمرار وجود بون شاسع 
بني اخلطاب السياســي واإلعالمي 
األوروبي الغربــي وما ميارس على 
أرض الواقع، وأن الكيل مبكيالني في 
الغرب ال يقف عند حدود السياسة، 
بــل يتعــداه إلــى مفهــوم احلرية 
والدميقراطية وحدود تطبيق هذين 
املفهومــني ومن تنطبــق عليهم، في 
ضد  العنصرية  ممارســة  تشــريع 

اآلخر، بينما يتم التغني باحلريات والدميقراطية والقيم اإلنســانية، في لعبة باتت 
مكشوفة ومفضوحة في طريقة تعامل بعض احلكومات الغربية.

 عامر راشد
موقع »سبوتينك« الروسي، 2016/1/26

التعامل النازي مع الالجئين في بريطانيا!
 

برلمان الدنمارك يقر تعديل
قانون اللجوء السياسي المثير للجدل

تبنى البرملان الدمناركي مؤخرا بغالبية ســاحقة اصالحا لقانون اللجوء يهدف الى ثني املهاجرين 
عن محاولة الوصول الى البالد حتت طائلةة مصادرة مقتنياتهم الشخصية القيمة. 

والنص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي الرس لوكي راسموسن حصل على 81 من اصل 
109 اصوات بفضل دعم االشــتراكيني الدميوقراطيني، حزب املعارضة الرئيســي فيما صوت 27 نائبا 

ضده وامتنع نائب عن التصويت.

فاضل السلطاني

قوافــل  تتوقــف  ال 
والفنانــني  الكتــاب 
السفر  عن  البريطانيني 
الفرنســية،  كاليه  إلى 
حيث يعلق ســتة آالف 
ونســاء،  رجاال  بائس 
بينهم 315 طفال وحيدا، 
إلى  العبــور  بانتظــار 

اجلنــة املوعــودة: بريطانيا، التي يحــرس أبوابها رجال 
يزنون كل شــيء مبقياس الربح واخلســارة، ويقيسون 
البشر حســب مســطرة وزير اخلزانة البريطانية في هذا 
البلد، الذي جلأ إليه الفرنسي فولتير في القرن الثامن عشر 
هربا من اضطهاد السلطات الدينية في بلده، فرنسا، وآوى 
إليه األملاني ماركــس في القرن التاســع هاربا من بالده، 
وقضى في لندن ســنوات طويلة مــن حياته، صرفها قارئا 
ليل نهار في املكتبــة البريطانية، التي ال تزال محافظة على 

»حرمة« غرفته، والتي سمتها »غرفة ماركس«.
وأثنــاء احلــرب الكونية الثانيــة، فر إلــى بريطانيا، 
مفكرون وكتاب وسياســيون كثيرون باإلضافة إلى »عامة 
الناس«. وقســم من هــؤالء أصبح مســؤوال كبيرا داخل 
حزب احملافظني نفســه، مثل وزير الدفاع الســابق مايكل 
بورتللو، ووزير الداخلية الســابق مايكل هاورد. وأصبح 
تيد ميليباند وزيرا للخارجية، وانتخب أخوه أيد ميليباند، 

ابنا املنظر املاركسي املعروف الذي هرب من بلجيكا، زعيما 
حلزب العمــال، وكان ميكن أن يكون رئيســا للوزراء. هل 
تغيرت بريطانيا؟ هــل يريد احملافظــون أن يعيدوها إلى 
جزيرة معزولــة، كما كانت، قبل أن تصبــح اإلمبراطورية 
التي ال تغيب عنها الشــمس؟ يبدو أن األمر كذلك على األقل 
فــي الفترة احلاليــة، حيث ترتفع األصــوات للخروج من 

االحتاد األوروبي، وتغلق احلدود أمام الالجئني. 
وإذا كان األمــر األول مطروحــا لالســتفتاء، فإن األمر 
الثاني متعلــق بالضمير اإلنســاني واألخالقــي، اللذين 
طاملا أعلنت أوروبا الغربية، متمثلة بســلطاتهما الرسمية، 
التزامهما بذلــك. املوقف البريطاني الرســمي مخجل جدا 
باملقاييــس البريطانية نفســها، التي على أساســها كانت 
بريطانيــا مالذا لــكل املضطهدين من جيرانهــا، وبالذات 
أملانيا وفرنسا. انعكســت اآلية اآلن.. رسميا في األقل. هذا 
ما يريــده اليمينيون دائما. أن تتحول البشــرية إلى جزر 
منعزلة، »ألن التآخي اإلنســاني أكذوبة كبيرة«. أليس هذا 
هو جوهــر خطاب ترامب، الذي ميكــن أن يصبح الرئيس 
األقوى في الكون لسنوات كاحلة قادمــــــــة؟ لكن هناك 
صورة أخــرى، ال تــزال غير ســاطعة، لكنهــا موجودة. 
إنها حــرب املثقفني - هــل نحتاج أن نقول »املثقــــــفني 
احلقيقيني« - ضد انغــالق بالدهم، وخصوصا موقفها من 

الالجئني.
وليبراليــون،  يســاريون  البريطانيــون،  املثقفــون 
يخوضــون حربهم هــذه عبر الوســيلة الوحيــدة التي 
ميلكونهــا، وال يجيــدون غيرها: الفن. إنها ليســت حربا 
طبقيــة، كما في الســابق. تبدلت األمــور اآلن. إنها حرب 

إنســانية ضد هذا االقتالع اإلنســاني املرعب من األرض.. 
الســماء األولى، الوطن، واألهل، والتــراب. ماذا ميكن أن 
يقدمه الفن لهؤالء البائســني، الضائعني فــي تلك البقعة 
التي ســموها »الغابة«، القابعة على احلدود البريطانية - 
الفرنسية. مثل هؤالء املثقفني، يجسدون في عصرنا احلالي 
املعنى احلقيقي للمثقف.. املثقف العضوي الذي الكه قســم 
كبير من املثقفني العرب طويال من دون أن يطبقوه أو حتى 

يفهمونه.
هناك، »بنوا« مســرحا سموه »مســرح احلظ الطيب«، 
وســط خيمة أرادوهــا أن تكون في داللتهــا حتى أكبر من 
املســرح الوطني في قلب لندن. فنانون وكتاب من الطراز 
الثقيــل: املمثل جود لــو، والكاتب املســرحي احلائز على 
األوسكار توم ســتوبارد، وهو في نهاية عقده الثامن الذي 
قد اكتوى، منذ طفولته، مبحنة اللجوء، حني هربت عائلته 
بعد غزو النازيني لتشيكوســلوفاكيا إلى سنغافورة، وقتل 
أبوه الالجئ، واملمثل توبي جونز، بطل املسلســل الشهير 
»جيش أبــي«، الذي حتول 1971 إلى فيلــم، يتناول األيام 
األولــى من احلــرب العامليــة الثانية، حني حــاول األملان 
الزحف إلى بريطانيا، انطالقا من الســاحل الفرنسي. وال 
شــك أن جونز تذكر تلــك األيام على احلــدود البريطانية 
- الفرنســية، حيث يخيم الالجئــون اآلن. وكانت هناك 
أيًضــا املمثلة البريطانية جولييت ستيفنســون، املعروفة 
بالتزامهــا، ودفاعها عن القضية الفلســطينية، واخملرجة 
املســرحية ناتاليا كاليــادا، واملمثلة ماريــا فريدمان.. أما 
ســتوبارد، فهو يعــرف محنة اللجوء متامــا، حني هربت 
عائلته بعد غزو النازيني لتشيكوسلوفاكيا إلى سنغافورة، 

وقتل أبوه الالجئ.
وقبل ذلك، في بداية هذا الشهر، قدم ممثلون من مسرح 
الدمناركي،  األمير  »هاملت«  مسرحية  الشكسبيري،  غلوب 
املتأمل في احملنة البشرية، والبؤس اإلنساني، الذي يحاور 
األشــباح، التي ال تكذب أكثر من الكائنات احلية الكذوب، 
اخملاتلة، التــي تقتل بعضها بعضا، ومتــارس اخليانة في 
ضوء الشــمس، في مخيــم اكتظ بكل أنواع البشــر الذين 
طردتهم أوطانهم، وتواطأ األخــوة األعداء على خيانتهم، 
وضاقت األرض الواســعة بهم، بينما كانت السماء ترميهم 

بحجار من سجيل.
قصــة »هاملت« كما قــال الكاتب املســرحي جو مرفي: 
»تخاطب آالًفا هنــا في وضع مماثل متاًمــا لوضع هاملت. 
هناك كثير من الشــباب واليافعني، الذين ال يرافقهم أحد، 
ونرى فتياًنا يخوضون أكبر صراع في حياتهم، فينهارون 
نفسًيا وجسدًيا، ويفقدون عقولهم.. إنها ملأساة بحد ذاتها 

أن نتفرج على ذلك«.
أما املمثل جود، فكتب من الغابة رســالة مباشــرة إلى 
رئيس الــوزراء ديفيد كاميــرون قال فيهــا: »الناس هنا 
يخيمون وركبهــم تغوص في اجملاري والوحل.. لقد جلبت 
معي بطانيات وأحذية، ولكنــي أريد أن أعمل أكثر.. هؤالء 
األطفــال بحاجة إلى مســاعدة.. إنها قضيــة قابلة للحل، 
وعلينا أن نبدأ مــن هنا«. وقد بدأ العمــل بتجميع قصص 
هــؤالء الالجئني املهولــة لتحويلها ألعمــال درامية، يبرز 
فيها، كما قال في رســالته إلى كاميرون، التناقض الغريب 
بني الظروف املرعبــة والكبرياء الذي يتصــف بها هؤالء 

الالجئون«.

الهجرة  وزارة  في  واملتابعة  التخطيط  دائرة  عام  مدير  أعلن   
تنفيذ  بــدأت  الـــوزارة  ان  مؤخراعن  شعالن  علي  واملهجرين 
احد  باعتباره  املهجر  في  العراقية  اجلاليات  مسح  مشروع 
مشاريع اخلطة التنفيذية للوثيقة الوطنية للسياسات السكانية.
وقال شعالن في بيان : ان »اهداف الوثيقة في مجال الهجرة 
اخلارجية هي معرفة ابعاد الهجرة وتيسير التواصل والتفاعل 
مع الكفاءات في املهجر وتوسع مشاركتهم في جهود التنمية، 
ونقلها  خبراتهم  استثمار  في  املهاجرين  حث  الــى  اضافة 

لبلدانها«.
وعزا »سبب تنفيذ املشروع الى موجات الهجرة للخارج بعد 
تردي االوضاع االمنية واعمال العنف التي مر بها العراق خالل 
العقود االخيرة وخاصًة هجرة الكفاءات العاملني في القطاعات 
احليوية في الصحة والتعليم العالي خاصًة بعد احداث حزيران 

2014 مما اثر سلبًا على احلياة االجتماعية واالقتصادية«.
اجلاليات  مسح  مشروع  من  املستخلصة  »النتائج  ان  وبني 
هو رفد صناع ومتخذي القرار في وضع السياسات ومساعدة 
وطالب  السكانية  اجملــاالت  في  والباحثني  املعنية  الــوزارات 
الدولية  واملنظمات  والوكاالت  واحملافظات  العليا  الدراسات 
انشاء  الى  اضافة  ورسمية،  موثقة  معلومات  على  للحصول 
برنامج  وتصميم  املهجر  في  العراقية  للجاليات  بيانات  قاعدة 
وطني يعزز العالقات بالكفاءات املهاجرة واعداد دراسة حول 
ان  الى  شعالن  اخلارجية«.واشار  والهجرة  النزوح  موضوع 
كاًل  تضم  متعددة  اطــراف  قبل  من  بشراكة  سينفذ  املشروع 
املركزي  واجلهاز  واملهجرين  والهجرة  اخلارجية  وزارتي  من 
لالحصاء وهيئة احصاء اقليم كردستان وبدعم صندوق االمم 

املتحدة للسكان.

مبدعون بريطانيون يكسرون صمت بالدهم في »غابة الالجئين«

وزارة الهجرة: لدينا مشروع احصائي للجاليات العراقية في المهجر
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أعلن في نوفمبر 2015، أن احلكومــة البريطانية  تخطط إلجراء تغييرات 
على مواجهــة واحلد من »الهجرة غير الشــرعية« في اململكــة املتحدة. وبدأ 
العمل بهذا اإلجراء من 1 شــباط/فبراير 2016، حيث على املالك البدء بفحص 

جوازات السفر والتأشيرات للمستأجرين اجلدد.
وينص القانون اجلديد: يحظر على أي شــخص تأجير ســكن في اململكة 

املتحدة لألشخاص الذين ال ميلكون »حق الستئجار« داخل البالد.
ان أي شــخص يخالف الشــرط اجلديد يواجه غرامة تصــل إلى 3000 £ 
لكل مســتأجر، عندما يعثر على أي مستأجر يعيش في بريطانيا بصورة غير 
قانونية. التشــريع جاء في إطــار قانون الهجرة لعــام 2014، ويجري اآلن 

تطبيقه، بعد نفاذ فترة الستة أشهر التجريبية في منطقة غرب ميدالندز.
وأثــار اإلجراء ردود فعــل وجدل كبيريــن، مع انتقــادات فورية من قبل 
»جمعية املالكني ». ويقول الدكتور ديفيد ســميث، مدير السياسات في رابطة 
املالكني السكنية : »من خالل الســعي لتحويل املالكني الى شرطة حدود، فإن 
احلكومة تقوض الثقة بني املستأجرين واملالكني والتي تعتبر ضرورية حلسن 
ســير أمور هذا القطاع«.  وأن املســتاجرين الذين ليس لديهم جوازات سفر 
اململكة املتحدة - قد يواجهون التمييز نتيجة للتغيير ألنه ســوف ينظر إليهم 

على أنهم يشكلون مجازفة وعبئ مالي.
وحددت وزارة الداخلية قائمة بالوثائــق التي هي صاحلة إلختيار من له  
»احلق في االستئجار«. وسيتم فحص إقامات املهاجرين الذين تزيد أعمارهم 
على 18 عام لضمان اســتحقاقهم من الناحية القانونية الستئجار العقار. مثل 
جوازات سفر وبطاقات هوية املنطقة االقتصادية األوروبية عندما يكون ذلك 
ممكنا، مع أشكال أخرى من الوثائق الشخصية مثل رخص القيادة أو املراجع 

املهنية ) Professional Reference(  التي يتم إصدارها كبدائل.
يجب فحــص جميع الوثائــق بحضور املالك واملســتأجر مع استنســاخ 
الصفحات ذات الصلة من املعلومــات الهامة، في غضون 28 يوما من بدء عقد 
اإليجار. وأي وثائق تنتهي قبل نهاية عقد اإليجار، سوف حتتاج إلى جتديدها 

قبل اتفاقات العقود.
وذكــرت وزارة الداخلية أيضا أنه ســتفرض العقوبات فــي حالة العثور 
على مخالفني على املســتأجرين واملالك.  لذلك يتوقع أن يتخذ املالك إجراءات  

صارمة.
وهناك أيضا مشــروع لقانون جديد يدرس حاليــا البرملان، يقترح فرض 
عقوبة الســجن ملن يخلف أو يغــض النظر عن تطبيق هــذا اإلجراء، والذي 
يســلط الضوء على أهمية وجود تأشــيرات اإلقامة علــى وثائق املهاجرين 

الرسمية.

قانون يجبر مالكي عقارات السكن بفحص إقامات المستأجرين

انتقادات بعد طالء أبواب منازل الجئين في بريطانيا بلون أحمر

وفد عراقي يشارك في مؤتمر حول إدارة التنوع وبناء السالم

فوضت احلكومة البريطانية  مؤخرا شركة محلية إلسكان طالبي 
اللجوء في البالد.  الصحافة احمللية كشفت أن الشركة خصت هؤالء 
ببيوت شــمالي البالد، بأبواب تتميز بطالء أحمر مما جعلهم عرضة 

لهجمــات عنصرية. وفيما تنفي الشــركة أن هذا يعبر عن سياســة 
متعمدة، أشــار البعض أن هذا يذكر بسياســات نازية مورست ضد 

اليهود قبيل احلرب العاملية الثانية.

العراقية  االمل  جمعية  من  مكون  عراقي  وفد  شارك 
السلمي في  اليونسكو للحوار والتعايش  ومدير كرسي 
العراق نائب رئيس جامعة الكوفة والقاضي هادي عزيز 
والدكتورة ناز بدر خان سندي أستاذة في جامعة بغداد 
صالح  جامعة  في  أستاذ  نظمي  كمال  فارس  والدكتور 
اجلمعية  عن  اخرين  ومشاركني  وباحث  وناشط  الدين 
مهتمني بقضايا التسامح واحلوار بني األديان في اللقاء 
االقليمي الذي انعقد في بيروت خالل الفترة من 18-16 
السالم  وبناء  التنوع  أدارة  موضوع  حول   2016 شباط 

والتعايش بني األديان.
وقد جاء اللقاء االقليمي تتويجا لالنشطة التي قامت 
بها جمعية االمل العراقية وجمعية حركة السالم الدائم 
سوريا  واحلوار  والثقافة  التنمية  ومنتدى  لبنان  في 
ولبنان، وكانت االنشطة حول موضوع التنوع واحلرية 
اجلمعية  قامت  العراق  ففي  السالم،  وبناء  الدينية 
للتربية  منهج  وتدريس  بأعداد  التربية  مع  بالتعاون 
ثالث  وفي  والنجف  واربيل  بغداد  محافظات  في  املدنية 
واملنهج  املتوسط،  األول  لصف  محافظة  كل  من  مدارس 
حول  مختلـــــفة  مواضيع  عن  متارين  بصــــــورة 
يتم  ان  املؤمل  ومن  واملواطنة  واحلــوار  التســـامح 
تقييم املنهج بالتعاون مع وزارة التربية لدراسة إمكانية 
الدراسية  واملراحل  املدارس  بقية  على  التجربة  تعميم 
قبل  من  كلمات  القاء  االول  اليوم  تضمن  العراق.  في 
بيروت  في  الكندية  السفيرة  مثل  الشخصيات  بعض 
الكنيسة  بطريرك  وقداسة  اللبنانية  اجلمهورية  ومفتي 
ونائب  والعالم  انطاكيا  في  االرثدوكسية  السريانية 
للحوار  اليونسكو  كرسي  مدير  الكوفة  جامعة  رئيس 
الكلمات  جميع  اكدت  العراق،  من  السلمي  والتعايش 
ونشر  احلوار  طرق  كل  تفعيل  الى  الفعلية  احلاجة  على 
التنوع  على  احملافظة  لضمان  املشترك  التعايش  مبادئ 
املشاركة  الوفود  قامت  كما  اجلميع،  حقوق  وحماية 
بها  قامت  التي  واملشاريع  ومبادراتها  خبراتها  بعرض 

حول موضوع بناء السالم.
الدكتور  قبل  من  الدينية  احلريات  شرعة  قدمت  كما 
للوصول  املقترحات  وتقدمي  للمناقشة  مسرة  انطوان 

الى الشكل النهائي من الشرعة، وفي اليوم الثاني قدمت 
ودور  االعتقاد  وحرية  الديني  التنوع  في  محاضرات 
والبعد  السالم  وبناء  التنوع  حفظ  في  الديني  اخلطاب 
التربية  دور  موضوع  الى  اضافة  واالجتماعي،  الثقافي 
والتعليم في بناء السالم وقدمت في هذا اجلانب ورقتني 
نظرة  لبنان  في  السالم  بناء  على  التربية  بعنوان  ورقة 
أخرى  وورقة  شعيب،  مها  الدكتورة  من  نقدية  حتليلية 
السالم  لبناء  شرط  الدينية  املؤسسة  اصالح  بعنوان 
نظمي  كمال  فارس  الدكتور  قدمها  األوسط  الشرق  في 
تضمنت الورقة عددا من املنطلقات النظرية التي خلصت 
عبر  اإلسالمية  الدينية  املؤسسة  اصالح  كيفية  الى 
اليات مفاهيمية وهيكلية، وركزت على أن دور املؤسسة 
الدينية يجب ان يكون في نشر املعرفة الدينية ويجب ان 

تقوم املؤسسة الدينية بإصالحات بهذا اجلانب.
القانوني  للبعد  خصص  فقد  االخير  اليوم  امــا 

حول  والدولية  واالقليمية  الوطنية  والتشريعات 
وتضمن  االعتقاد،  وحرية  الديني  التنوع  موضوع 
ركزت  عزيز  هادي  للقاضي  مداخلة  بضمنها  مداخالت 
حقوق  ضمان  في  العراقية  التشريعات  دور  على 
منه  تعاني  وما  املشترك  التعايش  ثقافة  ونشر  األديان 
عن  حتدث  كما  اجلانب،  هذا  في  مشاكل  من  التشريعات 
مقترح  مثل  التشريعات  بعض  منها  تعاني  التي  املشاكل 
التي  التشريعات  من  وغيرها  اجلعفري  األحوال  قانون 

حتتاج الى تعديل.
والتوصيات  اخلتامي  البيان  اعالن  جرى  ثم  ومن   
على  ركز  والذي  الدينية  احلريات  حول  مبادئ  وإعالن 
احلريات الدينية التي يجب ان يتمتع بها الفرد واكد على 
احد  اكراه  وعدم  الدينية  احلريات  كل  احترام  ضرورة 
ذلك،  في  احرار  فالناس  عقيدة  او  فكر  أي  اعتناق  على 
هذه  على  التشريعات  توكد  ان  الى  السعي  وضرورة 

والتعايش  السالم  لنشر  واملبادئ  واحلريات  احلقوق 
املشترك كما اكد اإلعالن على ان يكون للمرأة والشباب 
الهادفة  واملشاريع  النشاطات  مختلف  في  اكبر  دور 
األساليب  واستخدام  االجتماعي  االندماج  حتقيق  الى 
والعمل  النزاعات،  وحل  النضال  في  كوسيلة  الالعنفية 
السالم  ثقافة  وتضمينها  املناهج  دور  تعزيز  على 
والتركيز على األنشطة الالصفية في ذلك، وأيضا العمل 
الى  لالنضمام  وتشجيعها  احلكومات  على  الضغط  على 
ذات  الدولية  والصكوك  واالتفاقيات  املواثيق  مختلف 
في  للمساهمة  الدينية  احلريات  احترام  بقضايا  الصلة 
حفظ السالم واألمن والتأكيد على ان تكون الدول ذات 
على  باملساواة  يسري  بقانون  تتعامل  دميقراطية  صفة 
واجلدير  دينية،  صفة  أي  حتمل  وال  املواطنني  جميع 
بالذكر ان وفد من جمهورية مصر ايضا شارك في اللقاء 

وكان له دور كبير في اثراء النقاشات.
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)نادي السينما( إشاعة التذوق الفني للفن السابع
املنتدى ـ خاص: متاشــيا مع منهج املنتــدى العراقي 
بلندن فــي تقــدمي كل ما يخــدم وميتع ويفيــد اجلالية 
العراقية فــي لندن،تبنى املنتدى العراقي نشــاط )نادي 
الســينما العراقي ( الذي يشــرف عليه االســتاذ صادق 
الطائي والذي كان يقدم أماسيه في املركز العراقي قبل ان 

يتم اغالقه.
وفكرة نادي الســينما شبيهة بتجارب نوادي السينما 
في العالــم،اذ انهــا تقوم على تقــدمي االفــالم التي لها 
خصوصية قائمة على مستواها الفني العالي وتنوع الدول 
التــي تنتجها، فقد اصبحت دور الســينما اليوم مختصة 
بتقدمي منط واحد يكاد يســيطر على سوق السينما عامليا 
وهــو النمط الهوليــوودي التجاري الذي اغرق ســوق 
السينما بأفالم ذات مستوى فني متدني قائمة على العنف 
واحلركة دون االهتمام بذائقة اجلمهور،لذلك كانت جتربة 
)نادي السينما العراقي ( منصبة على تقدمي االفالم من كل 
سينمات العالم كالسينما االسيوية وااليرانية والعراقية  
واالوربيــة واالفريقية والالتينيــة باالضافة الى االفالم 
االمريكية ذات املستوى الفني الرصني والتي تكون عادة 

حاصلة على جوائز في املهرجانات.
والنادي يسعى بشكل اساس الى تنمية الذائقة الفنية 
في التعاطي مــع افالم ذات مســتوى جيد ومناقشــتها 
والتعريــف بصناع الفيلــم ضمن محاولة ولو بســيطة 

الشاعة ثقافة ســينمائية تنمي التذوق الفني القائم على 
املعرفة،كما ان كل امســية ســينمائية تتبع عــادة بفتح 
بــاب النقاش واملداخالت واالســئلة والتعليقات من قبل 
اجلمهور وقد يشــارك فــي النقاش في بعــض االحيان 
ســينمائيون عراقيــون يحضــرون العروض،واجلالية 
العراقيــة بلنــدن فيهــا العديد مــن الســينمائيني من 
اخملرجني واملمثلني ونقاد الســينما الذيــن يتمنى النادي 
ان يكون تواصلهم معه مستمر،ومن املؤكد ان مشاركاتهم 
وتعليقاتهم وتوجيهاتهم سيكون لها االثر الكبير في اغناء 

التجربة.
)نادي السينما العراقي( يقيم أماسيه في قاعة كنيسة 
ريفركورت في هامرسمث،وهي كما يعلم اجلميع قاعة غير 
مخصصة للعروض الســينمائية، لكن هذا ما اســتطعنا 
توفيــره مؤقتا، كما اننــا نلجأ الى اســتخدام التقنيات 
املتوفرة والبســيطة في العــرض، والنــادي االن يقدم 
امسية واحدة شهريا على امل ان تتحسن االوضاع املادية 
للقائمني علــى احتضان التجربة مما ســيوفر االمكانات 
املادية للنادي ليتســنى له تقدمي االفضل لعوائل جاليتنا 
العزيزة في لنــدن، والبد من االشــارة الى ان حضوركم 
وتواصلكــم مع النادي ســيدفع التجربة قدما ويشــجع 
القائمني عليها لتقــدمي افضل ماميكن خلدمــة اصدقائنا 

واشقائنا من ابناء اجلالية العراقية.

كل خميس
لقاءات نسوية

تســتمر اللجنــة االجتماعية في 
املنتــدى العراقي بتقــدمي فعاليتها 
لقاءات   ( االســبوعية حتت عنوان 
نسوية ( كل يوم خميس من الساعة 
الثانية عشرة والنصف  الى الثانية 
والنصف، تقدم فيها متارين رياضية 
صحية  ومعلومــات  املوســيقى  مع 
ترفيهية  فقرات  الى  اضافة  وغذائية 
ومرطبات،  فواكه  وجبة  مع  متنوعة 
من  باقة  الفعالية  فــي  انتظمت  وقد 
في  والعربيات..  العراقيات  النساء 

اجواء اجتماعية متميزة. 
ما اســفر عــن تكويــن عالقات 
اجتماعيــة وصداقــات جديدة بني 
املشــاركات اثمرت عن تنظيم سفرة 

سياحية الى املغرب..
في شــهر نوفمبر وملدة اسبوع..
النســاء من  الدعــوة مفتوحة لكل 
واملشاركة  للحضور  االعمار،  جميع 

وقضاء اوقات جميلة ومفيدة.

اقــام املنتدى العراقــي عدة نشــاطات ثقافية خالل 
الفتــرة منــذ صــدور العــدد 116 مــن جريــدة املنتدى، 
حضرهــا حشــد غفيــر مــن إبنــاء اجلاليــة العراقية، 
وامتازت بالتنوع الذي يعكــس بطبعه تنوع اهتمامات 

اجلالية العراقية.
ففي 31 تشرين األول/اكتوبر 2015 نظم وبالتعاون 
مــع رابطــة األطبــاء النفســيني العراقيني فــي اململكة 

املتحدة املؤمتر الطب النفسي لعام 2015. 

وفــي 20 كانــون الثاني/نوفمبــر 2015  اقــام ندوة 
الرافديــن  وادي  حضــارة  بآثــار  اخملتصــة  للباحثــة 
الدكتورة مليــاء الكيالني تناولت واقــع اآلثار العراقية 
منــذ بدايــات التنقيــب وأهميــة هــذه اآلثــار وقيمتها 
املعنوية واملادية .. وما جرى للقطع األثرية في مختلف 
الفتــرات .. وخصوصًا في العقود األخيرة التي مر بها 

بلدنا.
وفي يوم 17 كانــون األول 2015 احتفي بحياة فنان 

الشعب فؤاد سالم مع الذكرى الثانية لرحيله،عرضت 
فيــه افالم عن الراحل، واشــترك عدد مــن الفنانني في 

احياء تراثه الغنائي.
 وفي 26 شــباط 2016 اقام للدكتــور نبيل احليدري 
مبناســبة صدور كتابــه اجلديــد  )ابو العــالء املعرى 
ثائرا(، أمســية حــول الفكر االســالمي بــني التطرف 
والتسامح ، تناولت قراءة معاصرة في فكر أبو العالء 

املعري. 

المنتدى يقيم أمسيات متنوعة
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القاص والروائــي املبدع عبد الله صخــي، هو واحد 
من ابناء اجلالية العراقيــة املغتربني في لندن، والذي لم 
ينقطع هاجسه عن الكتابة منذ السبعينات.  وقد صدر له 
مجموعته القصصة ) حقول دائمــة اخلضرة (  وروايته 
)خلف السدة( وحلقها برواية )دروب الفقدان( بإالضافة 
الى الترجمات،وخيــر ما نقدمه في  تعريــف املبدع، هو 

بعض من شهادته عن جتربته االبداعية.
في تلك األيــام وكنت أحبو في طريــق التأليف كتبت 
محاولــة قصصية، حكاية عن جنــدي، وأعطيتها، كعادة 
الطلبة، إلى مدرس اللغة العربية في ثانوية قتيبة )مدينة 
الثورة - بغداد( األســتاذ خليل بنيــان كي يفحَصها لي. 
وإذ أثنى على ما كتبت أوصاني بالقراءة اجلادة، القراءة 
بــال انقطاع. وبعــد أيام قال لــي وهو يضــع كتابا على 
الرحلة: اقــرأ هذا قبل أن تكتب. كان ذلك الكتاب مجموعة  
قصصية ليوســف إدريس عنوانها »النداهــة«. انبهرت 
بها، بأدائهــا وبعمقها، يومها لم أكن مطلعــا على النتاج 
القصصي العراقي. واستجابة لنصيحة استاذي قررت أال 

أكتب حتى تنضج أدواتي الفنية.
في تلــك األثناء كانت احلكاية تنمــو من حولي فتأخذ 
ثيمات مختلفــة: مجيء طالب جديد منقــول، حريق في 
بيت مجاور، شــجار في مقهى، معركة بني قبيلتني، أمنية 
اقتنــاء دراجة هوائيــة. كنت ُأعيد تشــكيَل تلك احلكاية 

املثيرة للدهشــة ثم اســتمع إليها بكل حواســي فتهُزني 
رجفُة اخلائف.

هكذا ظلت احلكاية بالنســبة لي كاألم اجلــأ إليها في 
حلظات الشوق والســأم واخلوف حتى جاء يوم  انفض 
فيه منتدى احلكاية وتفرق الفتية.. تلك احلكايات ستجد 
صداها في عــدد من القصص التي نشــرتها في الصحف 
العراقية أواسط السبعينات ثم ضمتها مجموعتي األولى 

وعنوانها »حقول دائمة اخلضرة«. 
في مقــال له بعنوان »أوطان خياليــة« يكتب الروائي 
الهندي األصل، البريطاني اجلنسية، سلمان رشدي قائال 
إن مصدر كلمة ترجمة يعود اشتقاقيا إلى الكلمة الالتينية 
»ترادوســيره« والتي تعنــي النقل إلى حّيــز أبعد، وقد 
ُنقلنا إلى مكان أبعد من مــكان والدتنا، إذن نحن كائنات 
ُمترَجمْة. وبالنســــبة لي كنت أحلم دائما بأن أربح شيئا 
من عملية الترجمــة تلك املعادلة للمنفى القســري الذي 
تعرضنا إليه. كنت ُأدرك أن املنفى ســوف َيسُلبني بعضا 
من حياتي ورمبا إنســانيتي لذا علي أن أقاومه، ال أريده 

أن يقوضني. 
ورحت أمضي الســاعات وحيدا في منــزل صغير في 
أقصى غــرب العاصمــة البريطانية أبني وطنــًا خياليا، 
وطنًا لي وحــدي بحجم الكف، أي بحجم القلب، أرســم 
منازَله وأشجاره وأنهاره وأكواخه ومواطنيه حتى نهض 

أمامي عالم واقعي أعاد اخلياُل بناَء تواريخه وشخوصه 
ومصائرها فكانت روايتي األولى »خلف السدة« الصادرة 
عام 2008. حدث ذلك بعــد أكثر من ثالثني عاما على زوال 
منطقة خلف الســدة من الوجود متاما للحد الذي لم يبق 
أُي شاهد عليها سوى ضريح السيد حمد الله القائم حتى 
اليوم. اســتعدت في هذه الرواية وقائَع الهجراِت األولى 
فبنيت ذلــك العالم الزائــل وأعدُته إلى احليــاة بحزِنه 
وشــقائه وكفاحه وطقوســه وبالنتائــج الكارثية التي 
نتجت عن أبرز حدثني في تلك الفترة ثورة 14 متوز 1958 

وانقالب 8 شباط عام 1963.
فــي املدينــة اجلديدة أصبــح أولئــَك الفتيــة، أبناُء 
املهاجريــن الطالعني مــن الَغضار واألحــراش والرماد، 
أحفاُد الرجال الذين حتدروا من أزمنِة القصب واألسماك 
واملياه والقمح والنخيل، أصبحوا متجهمـــــني نزقيــن 
عندما اكتشــفوا أن حياتهم لــم تتغير، وليــس ثمة في 
األفق ما ينبئ بتغييرها، بل اســتمر الَفقر ينهش قلوَبهم 
اليوم  الصغيرَة العامــرَة باآلمال. كانوا يتطلعــون إلى 
الذي يحصلون فيه على عمل لكنهم وجدوا أنفَســهم في 
الطرقات بال ظــل أو مورد. كانوا مســتلبني مقموعني في 
البيت واملدرسة والشارع واملقهى والسوق ما خلق لديهم 

شعورا بالتمرد والعصيان 
واصلُت متابعَة حياة عائلة مكية احلســن وابِنها علي 

ســلمان بطلي رواية »خلف الســدة« فــي رواية جديدة 
صدرت مؤخــرا باســم »دروب الفقــدان«.. لقد حاولت 
أن أرصــد التغيرات التــي طرأت ليس فقــط على مدينة 
الثورة، التي اتخْذُتها ذريعــــة، بل على اجملتمع العراقي 
كله، ونتائج اخلالفات السياسية والنزعات الدكتاتورية 
عليه. أردت أن أكشــف قدرة اإلنســان على حتدي القهر 
والعبوديــة والبؤس، أن أكشــف عبقريَة اإلنســان في 

مواجهة األلم.

وجوه عراقية: مبدع قاوم منفاه بمواصلة الكتابة

ــار  ــي ــت ال نــظــم    
في  العراقي  الدميقراطي 
وبالتنسيق  بريطانيا 
النقابات  احتـــاد  ــع  م
اجلمعة  يوم  البريطانية 
12 شباط    2015 جلسة 
األيزدية  للفتاة  حوارية 
»داعــش«  من  الناجية 
نادية مراد املرشحة لنيل 
للسالم«  »نوبل  جائزة 
النقابات  احتاد  مقر  في 
في العاصمة البريطانية 
لندن، وروت نادية مراد 
الكارثة  اجللسة  خالل 
باإليزيديني  حلت  التي 
ــش«  ــ ــى يـــد »داع ــل ع
ارتكبها  التي  واجلرائم 
اإليزيديني  ضد  التنظيم 

ونسائهم وأطفالهم. 
أحد  أن  بيساراني  كاوه  املدني  الناشط  وقال 
احملامني طرح السؤال التالي على نادية: من أين 

تستقون هذه القوة؟ 
الذي  الذي مر به شعبها، واأللم  األلم  إنه من 
عايشته اآلالف من الفتيات والنساء اإليزيديات 
الالئي ما زلن في أيدي تنظيم داعش، واأللم من 
من  لكثير  القبور  من  الضخم  الكم  هذا  كل  حفر 
األبرياء، ومع ذلك لم يحفل أحد بعد باألمر، األلم 
واألطفال  اإليزيديات  النساء  به  شعرت  الذي 
ملواجهة  الالجئني  معسكرات  داخل  تركوا  الذين 

قسوة البرد ومستقبل يكتنفه الغموض. 
العلم  ظالل  في  عاشتها  التي  األيام  ألم  من 
املعروف  األســود  للوباء  يرمز  الــذي  األســود 
باسم »داعش«، األلم واخلوف من تعرض أهلها 

لإلبادة والسحق.
عرفوا  اجلميع  أن  »أعتقد  مراد  نادية  وقالت 
القصة  بها، ال أستطيع إخباركم  قصتي وسمعوا 
كثير  في  عنها  تكلمت  ألنني  بدايتها  من  بالكامل 

من األماكن«. 
نحو  تعرضت   « قائلة:  مراد  نادية  ومضت 
قبل  من  السبي  إلى  إيزيدي  وطفل  امرأة   5800
تنظيم داعش. التنظيم قتل كثيرا من الناس في 
تشرد  عن  هجماته  وأسفرت  والعراق  سوريا 
هاجمونا  عندما  لكن  بيوتهم،  من  الناس  ماليني 
الفتيات  وأخذوا  رجالنا  قتلوا  اإليزيديني  نحن 
يبيعون  كانوا  سبايا.  واألطــفــال  والنساء 

في  ويؤجروهن  الفتيات 
سوريا  في  مقراتهم  جميع 
األطفال  وأخذوا  والعراق 
التدريب.  معسكرات  إلى 
جرائمهم  ينفذون  وكانوا 
واغتصاب  قتل  من  كافة 
أعــراض  وهتك  وتشريد 
ــم الــديــن  ــاس ــاس ب ــن ال

اإلسالمي ».
يعتقد   « مراد:  وأضافت   
الذين  الــنــاس  مــن  كثير 
صعبة  أنها  قصتي  سمعوا 
قصتهن  فتيات  هناك  لكن 
تنظيم  قصتي.  من  أصعب 
ــش قــتــل ســتــة من  ــ داع
عوائل  هناك  لكن  إخواني 
أبنائها،  من  عشرة  ُقتل 
هناك  اللحظة  هذه  وحتى 
إيزيدي  وطفل  امرأة   3400
حترير  هو  نطلبه  ما  وكل  )داعــش(،  أيدي  في 
هناك  لكن  حتررت،   سنجار  أن  صحيح  فتياتنا، 
سيطرة  حتت  زالت  ما  مناطقنا  من  املائة  في   40
اجلماعية،  للمقابر  بالنسبة  أما  )داعــش(، 
جماعية  مقبرة   27 من  أكثر  اآلن  حتى  فاكتشفت 

في املناطق احملررة لم تفتح منها أي مقبرة. 
التي  األخــرى  اجملتمعات  وكل  اإليزيديون 
تضررت كل ما يريدونه من هذا العالم وما أطلبه 
إنسانية  وقفة  معنا  ويقفوا  العالم  يتوحد  أن  أنا 

كي ينهوا )داعش(«.
على  ونصف  عام  »مر  بالقول:  مراد  وأردفت   
الكارثة التي حلت بنا واإلبادة ما زالت مستمرة 
نرى  عندما  يوم  كل  منوت  اإليزيديني،  بحق 
اللحظة  أنسى  لن  بنا.  حل  عما  صامتا  العالم 
بينهم  من  وكان  القرية  رجال  فيها  قتلوا  التي 
سوف  قالت  ألمي  قتلهم  وقبل  إخواني  من  ستة 
نفسه  اليوم  في  قتلوها  حيث  أبنائي،  أخسر 
أخرى..  امرأة   80 مع  إخواني،  فيها  قتلوا  الذي 
وأنا أخذوني إلى املوصل وباعوني وأجروني مع 

بقية الفتيات«.
أحد  قبل  من  ســؤال  على  ردها  معرض  وفي   
لديها،  »نوبل«  جائزة  أهمـــية  احلاضرين 
)نوبل(  جائزة  تهمني  »ال  بالقول:  نادية  شددت 
ــش(  )داع من  شعبي  إنقاذ  يهمني  ما  بقدر 
واإليزيديات  اإليزيديني  وإنقاذ  التنظيم  وإنهاء 

اخملتطفات لدى داعش«.

 مبناسبة مرور أربعمئة عام على رحيل الكاتب االنكليزي 
املعروف وليام شكسبير، اعلن برنامج مهرجان »شكسبير 
في  العام  هذا  لالنطالق  استعداده  استكمال  حيا«  يزال  ما 
عام  مؤمتر  في  وذلك  العراقية،  احملافظات  وبعض  بغداد 
في  املاضي  االثنني  يوم  البريطاني  الثقافي  اجمللس  نظمه 
البريطاني  السفير  من  كل  وحضره  ببغداد،  الرشيد  فندق 

ونائب مدير اجمللس  ديفيد باردو. 
واستهل برنامج املؤمتر بعرض فيديوي يتناول بطريقة 
الثقافة  في  شكسبير  واهمية  املهرجان  فكرة  ترويجية 
االنكليزية وثقافات العالم، ثم تال ذلك كلمة تفصيلية ديفيد 
املؤمتر  هذا  أبعاد  كل  الى  شامل  بشكل  فيها  تطرق  باردو 
بدءا  الثقافية وأهمية عقده وانطالق فعالياته  النواحي  من 
من بغداد، كما عرض لنوع الفعاليات الثقافية والفنية التي 
والفنية  الثقافية  املؤسسات  مع  بالتعاون  لها  االعــداد  مت 
والسليمانية  والنجف  والكوفة  وأربيل  بغداد  في  العراقية 
والبصرة. واضاف باردو »يفخر اجمللس الثقافي البريطاني 
بتقدمي برنامج« شكسبير ما زال حيا« في العراق باعتباره 
احد اهم املكونات في البرنامج العاملي، وسيلعب املهرجان 
الثقافي  اجمللس  بــني  التعاون  دعــم  فــي  اساسيا  دورا 

البريطاني واملؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق«. 
وفيما اعرب السفير البريطاني ببغداد السيد فرانك بيكر 
البريطانية  للثقافتني  املشترك  العمل  هذا  ببدء  سعادته  عن 
هو  شكسبير  وليم   « بأن  كلمته  معرض  في  قال  والعراقية 
املتحدة،  اململكة  في  األشهر  الثقافي  الرمز  األرجــح  على 
برنامج  وسيظهر  االمم،  جميع  شعوب  أعماله  تخاطب 
ابناء  ان  للعالم  سيظهر  العراق،  في  حيا  زال  ما  شكسبير 
الشعب العراقي يتمكنون من العمل معا فخورين بتقاليدهم 
واالسئلة  املداخالت  باب  فتح  وعند  املشتركة«.  الثقافية 
يتم  ان  فكرة  وايضاح  بطرح  االعــالم،  ولوسائل  للحضور 
انطالق هذا البرنامج املهم متساوقا مع انضمام مدينة بغداد 
والفنون  الثقافة  منظمة  قبل  من  االبداعية  املدن  شبكة  الى 
وممثل  البريطاني  الوزير  مقترحا  وقدمنا  »اليونيسكو« 
اخلاصة  الفعاليات  هذه  بربط  البريطاني  الثقافي  اجمللس 
سياق  في  العراقية  الثقافية  باملشاريع  شكسبير  مبهرجان 
اخلطط التي تعدها جلنة مجلس األمناء في شبكة العراقي 
بالتعاون مع وزارة الثقافة، للتعزيز بني الثقافتني العراقية 
والبريطانية ودعم املشاريع الثقافية املشتركة بني البلدين. 
فكان ان تولى السفير البريطاني االجابة بنفسه، ورفع تهنئة 
بغداد  مدينة  وابناء  العراقي  الشعب  الى  بلده  باسم  كبيرة 
على هذا االستحقاق الثقافي العاملي املهم، وعبر عن اهمية 
وجدارة  العالم  مدن  بني  احلضارية  واهميته  احلدث  هذا 
بأن  معقبا  العاملي،  االبداع  مدن  الى  االنضمام  بهذا  بغداد 
من دواعي السرور ان يتم الربط بني هذا احلدث والفعاليات 
مقدما  العراق،  في  املتحدة  اململكة  بها  تقوم  التي  االبداعية 

ــة هذا  ــدراس ب وعـــدا 
جدي  بشكل  املقترح 
حكومة  ومــفــاحتــة 
ربط  مبشروع  بالده 
بإحدى  بغداد  مدينة 
في  الثقافية  املـــدن 

اململكة املتحدة.

أهم فعاليات 
البرنامج

البرنامج  سيعمل 
املسرح  مع  بالتعاون 
بغداد  فــي  الوطني 
ــج  ــ ــروي ــ ــم وت ــ ــدع ــ ل

حلم  ومنها  شكسبير  أعمال  فيه  تعرض  الذي  املوسم  هذا 
االخرى  املسرحيات  الى  باالضافة  الدم،  حصان  ـ  ماكبث 
احدى  انتاج  وسيتم  شكسبير.  اعمال  من  املستوحاة 
ــا  واداؤه واخراجها  الكالسيكية  شكسبير  مسرحيات 
العراق  ــاء  ارج العرض  وسيجوب  كردستان  اقليم  في 
انطالقا من اجلامعة االميركية في السليمانية في ربيع هذا 
ومركز  البريطاني  الثقافي  اجمللس  ويتعاون   .2016 العام 
مسرحية  انتاج  لدعم  البصرة  جامعة  مع  ارتس  جاذرتون 
هاملت باالضافة الى املبادرات االخرى لطالب قسم التمثيل 
مؤسسة  ستقدم  نيسان  في  الثقافية.  البصرة  ورابطة 
وهي  هاملت  مسرحية  أربيل  مدينة  في  جلوب،  شكسبيرز 
املهرجان  من إخراج دومينيك درومغول. وتشمل مبادرات 
االخرى فعالية »شكسبير في السينما« حيث ستعرض دور 
القائمة على  األفالم  العراق سلسلة من  أرجاء  السينما في 
أفالم شكسبير او املستوحاة منها وهي األفالم التي حظيت 

باالشادة وربحت اجلوائز. 
دائرة  مع  حيا«  زال  ما  »شكسبير  برنامج  يتعاون  كما 
عن  دقيقة   30 مدته  درامــي  فيلم  النتاج  واملسرح  السينما 
ايضا محور  البرنامج  لكتابات شكسبير. ويشمل  موضوع 
االعمال  يتناول  ســوف  ــذي  ال وشكسبير«  »املوسيقى 
املوسيقية التي استلهمت من اعمال شكسبير االدبية وذلك 
من  ملحنني  قرائح  عنها  تفتقت  موسيقية  حفالت  خالل 
امثال فوغان ويليمامز، وتشوسون، وبارسيل.. باالضافة 
على  املنهاج  يحتوي  كما  املعاصرة.  الشعبية  الثقافة  الى 
ندوات متنوعة وورش عمل على مدار عام كامل في مختلف 

املدن العراقية. 
أكثر  في  يعمل  البريطاني  الثقافي  اجمللس  ان  الى  يشار 
من  املتحدة  باململكة  الناس  من  املاليني  ويربط  بلد،  مئة  من 
اللغة  ليشمل  نطاقها  يتسع  التي  وخدماته  برامجه  خالل 

االنكليزية والفنون والتعليم واجملتمع. 

الناجية اإليزيدية »نادية«: نموت
كل يوم والعالم صامت عما حل بنا  

تعاون ثقافي عراقي  ـ  بريطاني
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أقام الفنان التشــيكلي الشاب آذار جبر علوان في 
بداية شــباط )فبراير( املاضي  معرضه الشــخصي 
النحتي في لندن حتت عنوان )األلم حني يتحول الى 

جمال(.
وقال الناقد حســام الدين محمد عن آذار يستعيد 
الفنان، في معرضه ، أسلوب التقطيع والبتر والنشر، 
كما لو كان، في الشــعوره، يتنّكر في إهاب العراقيني 
الذيــن رفعوا هــذه األعمال إلــى مرتبــة هائلة في 
فظاعتها ضد بعضهم بعضــا. وهكذا، بدال من اكتمال 

اجلسم واألعضاء نشهد نقصانًا كاشفًا. 
نقصان يخلق مفارقة بني اجلســد الناهض القوي 
العضالت، والتكســرات التي تعّرض لها، وهي هنا، 
قد تستعير تكسرها من عوادي الزمان ومروره املغّير 
لكل شــيء، كما املنحوتات القدميــة، أو من حاضر ال 
يكف سكانه عن استدعاء نكبات التاريخ وسردياته 

ليحيلوا احلاضر حطامًا.
 ومعــروف أن أذار هــو أبــن الفنان التشــكيلي 
جبر علــوان ، ووالدته الفنانة التشــكيلية العراقية 
عفيفة لعيبي ، ان اخواله فيصــل وعبداالله فنانون 
تشــكيليون ايضا، وكان مــن الطبيعــي ان ينتمي 
لعالم اجلمال فاختار آذار جبــر فن النحت، وليحدد 
مســتقبله كأســتاذ ملادة النحت في أكادميية الفنون 

اجلميلة في بلجيكا.:.
 ويقول الفنان آذار في مقابلة له صحفية معه.

-  كل مــا أعرفه عن بلــدي األم هي القصص التي 
يتناقلها والدّي عنها، صحيح بأنني نشــأت وتربيت 
في ايطاليــا، ولكن دمائــي عراقيــة، وأمتنى زيارة 
العــراق يوما ألتعــرف عن قرب علــى بلد احلضارة 

العريقة.
مبــا أننــي نشــأت فــي ايطاليــا وبالتحديد في 

رئيسيا  مســاهما  ايطـــــــاليا  وكانت  فلورنســا، 
في الفــن والنحــت، حيث تنتشــر التماثـــــــيل 
املنحــــــوتة بدقة متناهية في املدينة، لذلك تأثرت 
بالفن االيطالي بشكل خاص وبالفن األوروبي بشكل 

عام.
 وأشــار الى أنه بحكم -  تدريســه فــي أكادميية 
الفنــون في تعد العاصمة بروكســل رائــدة الفنون 
التشــكيلية، لذلك فأنا على اتصــال دائم مع مختلف 
األجيال الفنية، وأيضا بالنسبة للدول األوروبية فهي 
قريبة من بعضها لذلك األمر سهل بالنسبة لي للتنقل 
وحضــور العديد من املعارض في لندن وأمســتردام 

وغيرها الكثير.
 وما املعارض الفنية التي اشتركت بها؟

 اشــتركت في العديد من املعارض في أوروبا مثل 
بلجيكا هولندا وأملانيا  وغيرها .

آذار واأللم حين يتحول الى جمال

»التسامي« يحتفي بثالثة منجزات ثقافية لرابطة المرأة العراقية
 في باكورة نشاطات منتدى التسامي ـ رابطة 
املرأة العراقية لعــام 2016، فقد احتفت الرابطة 
بثالثة اصدارات لعضوات الرابطة في احتفالية 
جميلــة اقيمت هذا االســبوع في مقــر الرابطة 
بحضور ســكرتير الرابطة شميران مروكل التي 

قدمت للحفل.
التســامي مت  واوضحت مــروكل ان منتدى 
افتتاحه منذ 3 اعــوام بعد احلصول على اجازة 
رســمية من دار العالقات في وزارة الثقافية في 
وزارة الثقافة، وهو متخصص لتعريف الوسط 

الثقافي بنشاطات عضوات الرابطة.
وبينــت ان احلفل جــاء للتعريــف باصدار 
خيال محمد اجلواهــري كتابها » اجلواهري في 
عيون محبيه«، والباحثــة ذكرى عادل الصدار 
رسالتها للماجســتير التي حازت عليها االمتياز 
املوســومة »رابطة املرأة العراقيــة ودورها في 
احلركة النســوية فــي العــراق 1952 ـ 1975« 

دراسة تأريخية، وكذلك اصدار الشاعرة رجاء القيسي ملطبوعها األول بعنوان 
»ارهاصات« وهي مجموعة شعرية.

ونوهت مــروكل الى ان الرابطة تعنــى بأمور املرأة العراقيــة وتعمل على 
مساندتها ومناصرتها وال يقتصر نشاطها على بغداد، بل في جميع احملافظات، 

منطلقة من قوة املرأة وضرورة اشراكها في القرار وحتديد املصير.
ثم اســتعرضت الدكتــورة خيال اجلواهــري محطات من ســيرة والدها 
والتعرف على العديد من النقاط التي كــــان يتميز بهــــا، فضأًل على رحلتها 
في العلم واكمالها الدراســات العليا في براغ، وعملهـــــا فــي وزارة الثقافية 
بصفة خبيرة في علم املكتبات، كذلك مت تقدمي دراسة املاجستير للباحثة ذكرى 
عادل التي غابت عن احلفل بســبب مرضها، مثنية على ما قدمته في كتابها عن 

رابطة املرأة ودورها في احلركة النسوية في العراق.
بعدها قدمت الشاعرة رجاء القيسي شــرحًا عن »ارهاصات« مبينة فيه ان 
مروكل هي التي اسهمت في جمعها ملا دونتها في قصاصات ليكون نتاجًا شعريًا 
لالجيال املقبلة في خطوة اولى، وبينت ان سكرتير رابطة املراة التي عاصرتها 
منذ فترة الصبا ورحلة الدراســة من املراحل االبتدائية وصوأًل الى اجلامعات، 
ثم مدة النضال السري والعلنــــي في املطالبة بضمان حقوق الشعب العراقي 
واملــرأة، حترص على ايالء االهتمــــام لعضوات الرابطة في ســبيل االرتقاء 
مبنجزاتهن وتقدميهن الى االضواء، الى جانب عملها املتواصل في قضايا عدة 

تخص حواء.
بعدها فتحت ابواب النقاشــات واالستفســارات من احلضور وسط اجواء 

ايجابية تهدف الى العمل املتواصل لتقدمي املنجزات واالهتمام باملبدعات، 

كتاب ال تقرأه
اال وانت مستعد !!

دكتور صباح جمال الدين 

      اســم الكتاب )يولســيس( ومؤلفه الكاتب االيرلندي 
)جيمس جويس( ومترجمه للعربية صديقي، ولست احابيه 
ان قلت، واحد من اعظم من ترجم الى العربية من االجنليزية، 
الدكتور صالح نيــازي، اهداني الكتــاب وهداني الى مدى 
جهلــي بامليثولوجيا االوربية ذات اجلــذور االغريقية، فلقد 
كنت منذ خمســني عاما اتابع اســاطير االولني، النها احالم 
الشعوب في خيبة املها بواقعها، وهي املغلوبة على امرها... 
تختلق لها بطــوالت وابطاال، وجتتر بطــوالت اجدادها من 
اآللهة الســومرية مرورا باالديان الســماوية واالرضية الى 

البشر من طغاتها في العصور احلديثة.
وكان لهذا الهوس لدي ما يبرره، ففي السنة الرابعة بكلية 
الطب، كان اســتاذ االمراض الباطنية )البروفســور هاري 
كريفز( يلقي علينا محاضــرة عن امراض الكبد، وتطرق الى 
مــرض تتضخم فيه وحتتقن االوردة الســطحية على ظاهر 
البطن وكأنها افاع تخرج من الســرة ! وقال االستاذ :  يصبح 
شــكل البطن يشبه )رأس ميدوزا(، ثم ادرك، رمبا من قرائته 
لوجوهنا اننا لم نقرأ كلمة كهــذه، فقال عليكم ان تتصفحوا 
كتابا مــن امليثولوجيــا االغريقية، فكثير مــن مصطلحات 
دراســتكم يعتمد علــى الكثير منهــا، فوتر كعــب )اخيل( 
فــي القدم، ومتاهــة )املناتور( فــي االذن، ورأس )ميدوزا( 
بالبطــن... ومئات اخر مــن املصطلحات الطبيــة  تنتظركم 
فــي اجلراحة والطــب الباطني، بــل بكل الدراســة الطبية 
!  وغرســت امي رحم اللــه امهاتكم واياها حب االســاطير 
للحكمة التي حتتويها تلك االســاطير، فاالم تغرس بأبنائها  
ـ اذا كانت راوية جيدة لالقاصيص الشــعبية ـ ولعا ال يخبو 
مبرور االيام وكان هذا السبب االعمق لتعلقي بحب اساطير 
الشــعوب، حتى لقد اخذنــي ولعي بامليثولوجيــا عن كثير 
من اوقات كان يجــب بها ان اثّبت حتصيلــي بالطب من ان 
انصرف الساطير الشعوب، وكنت اعتقد الى وقت قصير اني 
قد بلغت مبعرفتي هذه الغاية القصوى، الى ان بدأت بقراءة 
هذا الكتاب، منذ اكثر من ثالثة شهور وملا ازل في ثلثه االول، 
اقرأ واعود القهقرى، الكتاب في مئتني وخمسني صفحة، فيه 
ثمانون صفحة من الهوامش والشروح ويكفي مصداقا لقولي 
بالعنــوان )ال تقرأه اال وانت مســتعد( ان انقل ما كتبه اخي 

الدكتور صالح في السطرين االولني من املقدمة:
)»ملحمــة القرن العشــرين« هذه، كما ُســميت، في غاية 
واالحباط  اليــأس  لدرجة  مســتغلقة  ومغاليقها  الصعوبة، 
وانقطاع النفــس مّرة بعد مّرة. العــزاء الوحيد ان القاريء 
االجنليــزي ليس اكثر حظــا(. اما الســطران االخيران من 
املقدمــة املوجزة فينصــح فيهما اخي صالح مبــا يجب على 
القاريء ان يثقف نفســه به : )كما البد لــه من االطالع على 
اوذيســة هوميــروس، بالدرجــة االولى، وعلــى التوراة 
واالجنيــل، وقصصـ  دوبالينيرـ  القصيرة جليمس جويس 

نفسه(.
واجلملة االخيــرة من مقدمة الكتاب للمترجم اخي الكتور 
صالح هي التي حدت بي ان اضع العنوان )كتاب ال تقرأه، اال 
وانت مستعد(، واالســتعداد هنا  ـ  كما اوضحه اخي صالح 
ـ اتعُب علــى القاريء من قراءة الكتــاب، خصوصا في هذا 

الزمن الرديء بكل ما فيه ومن فيه !!
باملناســبة جمعتني الصدفة احلسنة بأخي صالح عندما 
تركت القسم االدبي بثانوية االعظمية اللتحق واخي صالح 
بالقســم العلمي بالثانويــة االعدادية املركزيــة ! وملا انهينا 
الدراســة الثانوية بالفرع العلمي تركني هو ليدرس بقســم 
اآلداب بدار املعلمني العالية، ذهب هو الى قســم اآلداب، وانا 

ذهبت الدرس علوما ال احبها، ولذلك لم امارسها اال قليال !
 وانصح كل من يعتقد انه من املثقفني ان يقرأ الكتاب، فهو 
مدرسة او معرض ثقافي من مســتوى لم استطع ان اكمل اال 

جزءأ منه العيد ما قرأت الستزيد ثقافة وأدبا.
وكلمة اخيرة البد منها لك الشكر يا اخي وصديقي وزميل 
الدراســة باالعدادية املركزية ان فتحت لــي بابا جديدا في 
اســلوب القراءة، وأحد اســاليب معرفة الذات واملســتوى 

الثقافي الذاتي !

قرأت لك:
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صبية ليست ككل الصبايا

خالد القشطيني 

 نادية مراد صبيــة إيزيدية في الواحدة 
والعشرين من عمرها. كانت واحدة من 150 

فتاة خطفهن عناصر تنظيم داعش وأذلوهن 
واغتصبوهن وتاجروا بهن كسبايا لكل من 
يدفع. بيــد أنها متيزت عــن أخواتها بقوة 
إرادتهــا وعزميتها وذكائها. هــذه الصبية 
ذات الوجه املشرق اجلميل اغتصبت مرات 
الذين  الوحــوش  كثيرة مــن قبل هــؤالء 
يدعون الدين ويتكلمون باســم اإلســالم. 
الراغبون  عليها  ليتفــرج  بالوقوف  أمروها 

في شرائها. 
هل بعد هذا من شذوذ؟    !

إلى شخص  تداولت بينهم من شــخص 
لنحو 150 يًومــا. وميكننا أن نتصور بعض 
ما مرت بــه من ويالت وإهانــات خالل كل 
ذلك. اســتطاعت في األخيــر أن تهرب من 
قبضتهــم وجتتاز احلــدود إلــى تركيا في 

عملية بطولية أسطورية جديرة بالتسجيل 
في فيلم سينمائي وثائقي. عقدت العزم على 
حتويل قصتها إلى حملة سياســية من أجل 
أوروبا وراحت  إلى  الســير  ملتها. واصلت 
تعرض في طريقها قضيتها كجزء من قضية 
شعبها ومصيرهم ومعاناتهم. تبنت قضيتها 
جمعيــات حقوق اإلنســان واملؤسســات 
اإلنســانية واخليرية األخرى فــي العالم. 
وحلســن احلظ أنها كانت على درجة جيدة 
من الــذكاء واملوهبة والقــدرة على التكلم 
بفصاحة وبالغــة كافيتني. إنها ًحقا مفخرة 
ال لأليزيديــني فقط بل لبلدهــا العراق ككل 
أًيضا. دأبت املنظمات اإلنسانية على دعوتها 
في أوروبا وأميــركا لتتحدث إليهم وتروي 
حكايتها وحكاية شــعبها وتكشف ما تقوم 

به »داعش« من ضــالالت ومظالم. قدموها 
لقصتها.  اســتمعوا  حيــث  األمــن  جمللس 
وكيف اغتالوا إخوتها الســتة في حمام من 
الــدم. وكانت رواية جعلــت بعض أعضاء 
اجمللس يســتغرقون في البكاء. أهابت بهم 
وتنظيف  »داعش«  على  القضاء  وناشدتهم 

املنطقة من قاذوراتها. 
وقد دعاها مجلــس النقابات البريطانية 
للتحــدث إليهم وإلى اجلمهــور البريطاني 
في مبنى اجمللس في لندن، حيث استقبلوها 
بتصفيق شــديد وهتفوا باســمها واســم 
شــعبها. ما لبثت حتى طرحوا اســمها في 
وقد  العاملية.  نوبــل  جائزة  لنيل  الســويد 
وافقــت إدارة اجلائــزة حتــى اآلن علــى 
ترشيحها. وال أشك في جدارة هذا الترشيح 

حاًليا لهذه اجلائزة. وكلي أمل في أن حتظى 
بهــا لتكون مثااًل للوقوف ضــد الظلم وضد 
االســتخفاف بحقوق املــرأة وكرامتها. وما 
زالت برقيات وإمييــالت التأييد لها تتوالى 

على مركز مؤسسة نوبل العاملية. 
 تأملت فــي املوضوع فقلــت ال حول وال 
قوة إال باللــه. أن تكون من مهــازل زماننا 
هذه  تصبح  أن  وشــعوبنا  قومنا  ومصائب 
الصبية املعذبة الفائزة الوحيدة من نسائنا 
في شــرف احلصــول على جائــزة نوبل. 
األدبية  منجزاتهم  لقــاء  ينالونها  اآلخرون 
والعلميــة والسياســية ونســاؤنا ينلنها 
نتيجة عذابهن وإهانتهن وامتهان كرامتهن. 
ومرة ثانيــة ال أملك غير أن أعــود فأردد ال 

حول وال قوة إال بالله.

لمحات تاريخية عن اختيار
8 آذار عيدا للمرأة

خرج آالف النســاء في عــام 1856  لالحتجاج في شــوارع مدينة 
نيويــورك على الظروف الالإنســانية التــي كن يجبــرن على العمل 
حتتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق املتظاهرات 
إال أن املســيرة جنحت في دفع السياســيني إلى طرح مشــكلة املرأة 

العاملة على جداول األعمال اليومية. 
وفــي 8 آذار/مــارس 1908م عــادت اآلالف من عامالت النســيج 
للتظاهر من جديد في شــــــوارع مديــــــنة نيويورك لكنهن حملــــن 
هــذه املرة قطعًا مــن اخلبز اليابــس وباقات من الــورود في خطوة 
رمزيــة لها داللتها واخترن حلركتهن االحتجاجية تلك شــعار »خبز 

وورود«.
 طالبــت املســيرة هــذه املــرة بتخفيــض ســاعات العمــل ووقف 
تشــغيل األطفال ومنــح النســاء حق االقتــراع. شــكلت ُمظاهرات 
اخلبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الواليات 
املتحدة خصوصًا بعد انضمام نساء من الطبقة املتوسطة إلى موجة 
املطالبــة باملســاواة واإلنصــاف رفعن شــعارات تطالــب باحلقوق 
السياسية وعلى رأسها احلق في االنتخاب، وبدأ االحتفال بالثامن 
من مارس كيوم املـــــرأة األمريكـــــية تخلــــيدًا خلروج مظاهـــــرات 
نيويورك ســنة 1909 وقد ســاهمت النســاء األمريكـــــيات في دفع 
الــدول األوربية إلى تخصيــص الثامن من مارس كيــوم للمرأة وقد 
تبنــى اقتــراح الوفــد األمريكــي بتخصيص يــوم واحد في الســنة 
لالحتفــال باملرأة علــى الصعيد العاملــي بعد جنــاح التجربة داخل 

الواليات املتحدة.
 غير أن تخصيص يوم الثامن من آذار كعيد عاملي للمرأة لم يتم إال 
سنوات طويلة بعد ذلك ألن منظمة األمم املتحدة لم توافق على تبني 
تلك املناسبة سوى ســنة 1977 عندما أصدرت املنظمة الدولية قرارًا 
يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من الســنة يختارونه لالحتفال 
باملرأة فقــررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار، وحتول بالتالي 
ذلــك اليوم إلى رمز لنضال املــرأة تخرج فيه النســاء عبر العالم في 

مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
 ومعــروف أن االحتفــال بهذه املناســبة جــاء على إثــر عقد أول 
مؤمتر لالحتاد النســائي الدميقراطي العاملي والذي عقد في باريس 

عام 1945. 

مركز سيسفاير العالمي لحقوق المدنيين والمجموعة الدولية لحقوق األقليات:

واقع مخيف تعيشه املرأة العراقية
أعداد :عبد جعفر

 حتت عنوان )نســاء العراق املفقــودات : العنف 
األســري في فتــرات النزاع املســلح( كشــف  مركز 
سيســفاير العاملي حلقوق املدنيني  الوضع املأســوي 
للمــرأة العراقية، وتعرضها لكافة أشــكال اإلضطهاد 
والتجــاوزات التي  تهدم إنســايتها وآدميتها  وأيضا 

تلغي حقها في احلياة.
جاء ذلــك،  ضمن تقريره في رصد إنتهاكات حقوق 
اإلنســان في العراق الصــادر في نوفمبر )تشــرين 
الثانــي( العام املاضــي والذي تنــاول فيها موضوع 

العنف ضد املرأة العراقية.
واكد التقريــر في مقدمته، أنه علــى خلفية النزاع 
املســلح والعنف الطائفي اللذان باتا يشــكالن سمة 
تعانى منها الدولة العراقية على مدى العقود األخيرة، 
يظل شكل آخر  من أشــكال العنف خفيا الى حد كبير. 
فضمن حدود النطاق األســري، دفعت نســاء العراق 
ثمنا باهظا النهيار ســيادة القانون والسلم العام في 
اجملتمــع ككل، حيــث أن العنف واالفتقــار الى األمن 
واألمان قد طــاال أيضا املنازل التي يعاني ســاكنوها 
بالفعل من صعوبــات اقتصادية جمــة، مما أدى الى 
تصاعــد وتيرة العنــف ضــد النســاء. وبينما مثل  
االهتمــام العاملي املتزايد بالعنف القائم على أســاس 
اجلنس ســمة جوهرية للصراع الدائــر بالعراق. فإن 
األســرة تظل املتسبب األول في العنف ضد النساء في 

العراق.
 وأشــار التقرير ألى  أنه وبحســب دراسة أجرتها 
مؤسسة تومســون في رويترز في عام 2013 تناولت 
حقوق املرأة فــي 22 دولة عربية، أحتل  العراق املرتبة 
األخيرة باعتباره أســوأ دولة بالنسبة للنساء ضمن 
فئة )النساء باجملتمع( وثاني أسوأ دولة بالنسبة الى 

النساء بشكل عام!
ويحد وجود نظام  قضائي غير فعال وقوانني بالية 
تتســامح مع العنف ضد النساء أو حتى تشرعنه، من 
محاولة احلصول على أي تعويضات لضحايا العنف. 
فعند نظر مثل تلك احلــاالت أمام احملاكم، كثيرا ما يتم 
تبرئة اجلناة أو إصــدار  أحكام مخففــة بحقهم على 
الرغم من ارتكابهم جرائم جسيمة ضد النساء، وحتى 

في ظل وجود أدلة وقرائن واضحو ضدهم.
ويذكــر ان التقريــر إعتمد جمع ابحاث بني شــهر 
فبراير)شــباط( 2014 ومايو )ايار( 2015 نحو 1709 
شــهادة، من بينها 1249 شــهادة تخص وقائع عنف 
أســري ) متضمنة الزواج القســري والــزواج املبكر 
وجرائم الشــرف وبعض احلاالت تشــويه األعضاء 

التناسلية األنثوية(. 

العنف األسري

وأوضح التقرير أن الكثير من النشطاء يوافق على 
أن العنف األســري قد زادت وتيرته خالل الســنوات 
األخيــرة باالرتباط بالصراع الدائــر. وما يزيد الطني 
بلة أن املوجــة األخيرة مــن التهجيــر والصعوبات 
االقتصادية املصاحبة لها قد فاقمت من  تعرض النساء 

املهجرات خلطر العنف.

واضاف أن النساء املطلقات يعشن وضع اقتصادي 
محفــوف باخملاطــر أذ أنهــن كثيرا مــا يعتمدن على  
أزواجهن باعتبارهم مصدر الرزق الوحيد خالل فترة 
الزواج، وبعد الطالق يجــدن صعوبة في إيجاد عمل 
بســبب محدودية فــرص التوظيف املتاحة للنســاء 
ونظرة اجملتمــع الى املرأة املطلقة، مما يجعهلن عرضة 
البنى العامــة املوجودة  للتحرش اجلنســي. كما أن 
حاليــا غير كافية لدعم ومســاندة النســاء املطلقات 
والعازبات ال ســيما الالتي تعلن  أطفاال.  وبني التقرير 
على إقــدام العديد من النســاء علــى اإلنتحار، ولم 
يتضح اذا ما كان إقدام النساء على االنتحار قد حدث 
بإرادتهن أم بسبب دفع املسيئني لهن الى ذلك، أو حتى 

اجبارهن على االنتحار.
 

رد الحكومة االتحادية العراقية

بــني التقرير  أن قانون العقوبات العراقي يســمح 
فعليا بالعنف األســري وذلك ألنه يؤيد حق الزوج في 
معاقبة زوجته. وبشكل عام فإن العنف األسري ينظر 

إليه باعتباره مسألة خاصة وشخصية في العراق.
واشــار الــى أن احلكومة العراقية قد أسســت في 
الســنوات األخيرة  وحــدات حماية األســرة في كل 
محافظــة من احملافظــات، وذلك حتــت  رعاية وزارة 
الداخلية، لتختص يتلقي الشــكاوى اخلاصة بالعنف 
األســري من النســاء واألطفــال، وكذلــك  بإجراء 
التحقيقات األولية وإحالة الوقائع الى سلطة قضائية 
عند اللزوم.  وقد ســجلت  وحدات حماية األسرة بني 
عامــي 2010 ونوفمبر)تشــرين الثانــي( 2014 نحو 
444.22 حالة من حاالت العنف األســري على مستوى 
العــراق متثلت غالبيتها العظمى فــي حوادث إعتداء 
إرتكبهــا األزواج بحق زوجاتهم. ومن املرجح أن متثل 
األرقام نســبة ضئيلة جدا من األرقــام لوقائع العنف 
األســري، وذلك بســبب إمتناع النســاء عــن إبالغ 

الســلطات. وأوضح التقرير أن وحدات حماية األسر 
تقع في اماكن مكتظة ومزدحمة من اقســام الشــرطة 
العاديــة، وتفتقــر بعضها للعنصر النســوي، كما ان 
عملهــا تركز على عقد صلح بني افراد األســرة بدال من 

حماية الضحايا.
كمــا أن دور احلمايــة تفتقر الــى دور التي تأوي 

النساء واألطفال الهاربني من منزل الزوجية.
ويضيف التقرير  وقد أدى  هــذا الوضع في بعض 
احلاالت الى تسكني النســاء الفارات من العنف داخل  
الســجون بجوار اجملرمني احملكوم عليهم بسبب عدم 
وجود أيــة بدائل أخرى. بينما تقــوم بعض منظمات 
اجملتمع املدني باإلشــراف على عدد مــن دور اإليواء 

بطريقة غير قانونية.
وعلى صعيد أخر أكد التقريــر أن العنف ضد املرأة 
في كردســتان مجرم، ولكــن ذلك لم مينــع من رصد 
تزايد حاالت العنف ســنويا، كمــا الكثير من احلاالت 
لم يجر التبيلغ عنها بســبب عدم وعي ودراية النساء 

بحقوقهن القانونية.

 الزواج القسري والمبكر     

كشــف التقرير أنــه في الوقــت الــذي تراجعت 
معــدالت الــزواج املبكر فــي الوطن العربي بشــكل 
عــام، إال أن العراق يعد اســتثناء لهــذا التوجه وقد 
شهد تزايد معدالت الزواج القســري  واملبكر. بسبب 
األعراف اإلجتماعية أو بســبب الوضــع اإلقتصادي 
لتأمني مستقبل النساء. وفي حاالت الثأر العشائري، 
وخاصة املتعلقة بالقتل، يتم تزويج املرأة من عشــيرة 
القاتل قســريا  ألحد من رجال عشــيرة القتيل، فيما 
يعــرف )بالفصلية(. كما يتم  بســبب الطائفية إجبار 

الشباب على الزواج من بني  طائفته.
 ورغم أن الزواج القســري واملبكــر غير قانونيني  
بالعراق، فأن البلد يشهد رغم ذلك معدالت مقلقة لهذه 
احلاالت. وكما تشــهد الكثير من عقد الزواجات خارج 
احملاكم، ففي كرســتان وحدها  مثــل زواج القاصرات 
41٪ مــن اجمالي عقــود عام 2011 وقــد مت معظمها 

خارج احملاكم.

 جرائم الشرف

تشــهد كافة مناطــق العراق  جرائم الشــرف، من 
قتل وضرب وحبــس واإلجبار على االنتحار وغيرها،  
ومعــروف أن القانون العراقي يعطــي أحكاما مخففة 

جلرائم الشرف وأحيانا يتم تبرئة اجلناة.
التناســلية  األعضــاء  تشــويه  وبخصــوص    
األنثوية،كشــف التقرير عن وجود معــدالت مرتفعة 
للغاية لتشويه األعضاء التناسلية النثوية في مناطق 
الشــمال الكردية، أما خارج االقليــم فلم يتضح مدى 
انتشــار هذه العادة. ولكن بعــض املنظمات الدولية 
أشــارت الى وجود حاالت عديدة فــي كركوك، كما أن 

هنالك حاالت في القادسية وواسط.
 ومع ذلك ليس لدى احلكومــة االحتادية العراقية 
أي تشريع يتعاطى مع هذه املشكلة بينما جرم البرملان 

الكردستاني هذه املمارسة املشينة. 
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مستوى عال من املهنية واخلبرة
 نصائح  وارشادات واضحة وموثوقة مع حلول عملية

فريق قانوني يتقن اللغات العربية والكردية والتركية والفرنسية إضافة لإلنكليزية
اسعار مناسبة... خبرة طويلة في اجملال القانوني مع قضايا العراقيني 

شركة ديكارت مرخصة ومعتمدة من قبل هيئة تنظيم احملامني البريطانية
 Solicitors Regulation Authority 

) رقم الرخصة - 571256(

اختصاصاتنا القانونية:

 •    قضايا الهجرة  )اجلنسية  واللجوء(
 •    تاشيرات  )الدراسة أو العمل أو اإلستثمار أو الزيارة(

 •    قانون اوروبي 
 •    قضايا إستئناف 

 •    قضايا جنائية
 •    قضايا عائلية
 •    قوانني العمل

 •    قوانني العقود والدعاوي املدنية وقضايا الديون 
 •    قضايا خالفات اصحاب االمالك واملستاجرين

 •    وكاالت عامة وخاصة وقضايا تغيير االسم  وتصديق الوثائق الرسمية

نادي السينما العراقي
يواصل نادي السينما العراقي بلندن فعالياته على:

صالة كنيسة رفركورت ) في همرسميث(
Rivercourt Methodist Church
King Street • Hammersmith

London W6 9LT

تفتتح القاعة الساعة: 6:30 مساًء
يبدأ العرض الساعة: 7:00 مساًء

مواعيد العروض القادمة:
اجلمعة  18 آذار                     2016
اخلميس 7 نيسان                2016
اخلميس  5 أيــار                  2016
اخلميس  2 حزيران             2016

مكتب ديكارت للمحاماة
واالستشارات القانونية

152 Chiswick High Road, London W4 1PR
Tel: 0208 995 3556

 Email: shwan@descartessolicitors.co.uk
  www.descartessolicitors.co.uk

بمناسبة أعياد نوروز والفصح المجيدين  
يقيم المنتدى العراقي 

 حفاًل اجتماعيًا عائليًا من أجل الصداقة والتعارف

يحييه الـ DJ وليــد

يوم السبت 26 آذار 2016  الساعة 7.00 ـ  11.00 مساًء 
أسعار التذاكر:   10 £   للكبار 5 £  لألطفال دون الثانية عشر

تباع وجبة عشاء ومشروبات متنوعة وبأسعار مناسبة
العنوان: قاعة  »ستو سنتر«

The Stowe Centre  •  258 Harrow Road  •  London W2 5ES

 Royal Oak Station:اقرب محطة أنفاق
   (Circle and Hammersmith & City Lines)

الباصات:  36   و 18 
وللمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال باملنتدى العراقي على رقم الهاتف:

 0207 023 2650

يرحب المنتدى العراقي
بمراجعيه الكرام في مكتبه الجديد:

Unit 1 Cavell House
233 Wood Lane • London W12 0HL

White City or wood lane :أقرب محطة أنفاق

الباصات: 283 ,272 ,220 ,72 ,70 ,7

Compukeep Ltd
• تصليح كافة أنواع الكومبيوتر • ترقية اجلهاز وحتسني األداء

 • إعداد وتركيب االنترنت
• إستعادة البيانات • إزالة الفيروسات والبرامج املضرة 

فحص مجاني في ورشة العمل واألجر األدنى للزيارات املنزلية £40 
Tel: 020 7249 1400

104 Balls Pond Road، London N1 4AG
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IRAQI ASSOCIATION (IA)
 The Iraqi Association is a non-profit
 organisation that exists to enable
 Iraqis to settle and integrate in this
 country with rights to express their
 cultural identities. Our work aimed
 at Iraqis، by providing volunteerism،
 advice، public health support،
 counselling، training، employment

 guidance، information services،
 and organising cultural events. It is
 also our mission to raise awareness
 about relevant events in Iraq and the
 integration process in this country.”
 Our Aims and Methods:
 We provide the following services to
 our clients regardless of their race،

 ethnic origin، language، and gender،
 religious or political background.
 • Face-to-face support session
 • Group empowerment session
 • Workshop advice session
 • Training session
 • Outreach work
 • Client-led information

Vacancy وظيفة شاغرة
Office Manager & Administrator
(Salary up to £19,250 k/annum)

 We are looking for a high level voluntary/community sector visionary with skills to operate as a
 team member and skills in planning, coordinating and organise activities and functions as part of
implementing IA business plan.
 The applicant should demonstrate understanding of needs of vulnerable people and IA’s mission &
aims.
 Experience of project management and good verbal and written communication skills in English and
Arabic are essential
 The post holder will be responsible for the Day to day running of IA office as outlined in the Job
Description.

 For further information and application pack please contact IA on
 0207 023 2650 or email: iraqicommunity@btclick.com

Closing date for application is: 5.00 pm Friday 15th April 2016

 فائق بطي األمير األنيق... وداعا
قاسم غالي

ودعــت اجلالية العراقية فــي لندن أحد 
رموزهــا املعروفــة وأبــرز الشــخصيات 
الوطنيــة املناضلــة ضد نظام اإلســتبداد 
والطغيان بالعراق، الفقيد فائق بطي الذي 
توفي في الشــهر األول من هذا العام ، شكل 
غيابه مفاجأة لي ولغيــري ممن يعرفونه، 
فاملــوت أحكامــه وقوانينه التــي ال تؤجل 

والترحم.
آخر مرة التقيته، كان في أسواق )برنت 
كروس( الواقعة غرب لنــدن، قبل ما يقرب 
من عــام، وحدثتــه عن عــالج وتطورات 
أنيق  مرضي، كان كعادته حيويا، باســما، 

الهندام، جميل احمليا، رقيق العبارة.  سرني 
ذلك فلم التقيه منذ ســنوات، نتيجة مرضي 

ومغادرة العراق.
الثوريني  العراقيني، وأقــل منهم  قلة من 
والتقدميني بشــكل خاص، ممن يعتنون أو 
يهتمون باملظهر، أعني مبظهرهم اخلارجي، 
من لباس وتنسيق ونوع وألوان، كان فائق 
بطي أحدهــم. ال حظت ذلــك، وأنتبهت له، 
فــي أول اجتماعات ولقــاءات جمعتني به 
في بداية السبعينات، حيث حتولت مقرات 
احلزب الشــيوعي في بغداد، ومبنى طريق 
عمل  ورشات  الى  الرواد،  ومطبعة  الشعب، 
حافلة بالنشــاط الذي ال يهدأ أو يتوقف، ال 
في الليل وال في النهار لكن تلك املناســبات 

العابــرة التــي جمعتني به لــم تنتج عنها 
عالقــة متواصلــة أو صداقة خاصــة، لقد 
بقيت مجــرد معرفة. من ذلــك الوقت، كنت 
أدرك حجم الفقيد ودوره املتميز في اإلعالم 
، إضافــة الى كونــه أحــد رواد الصحافة 
الوطنيــة في العــراق وله بصمــات قوية 
فيها، ومواقف مشرفة ال تنسى في تاريخها 

ومسيرتها النضالية.
لكن في مناسبتني حصلتا خالل وجودنا 
خارج العراق ساهمتا في تعميق معرفتي له 
األولى، نشــاط الفقيد في صفوف املعارضة 
وجدته  حيث  املتحــدة  اململكة  في  العراقية 
ذلــك اإلنســان الطيــب والعزيــز النفس 
والكرمي في العطاء، أشــياء يصعب وصفها 

بالكلمات، وهو أشــبه باإلمــراء، يتصرف 
الرفيع،  وذوقه  وحكمتــه،  بهدوئه  كاألمير 
كيف ال وهو فعال أميــر ، وإبن أمير، فوالده 
الوزيــر واألميــر روفائيل بطــي أحد بناة 
الدولة العراقية احلديثة الى جانب إســماء 

مهمة أخرى في تاريخ العراق. 
بحثا  أعد  كنــت  عندما  الثانــي،  احلدث 
حول الصحافة الســرية في العــراق إثناء 
دراســتي في إكادميية العلوم السياســية 
أعتمدت  بوخارســت،  في  و3االجتماعيــة 
كثير علــى ما كتبــه الفقيد عــن الصحافة 
العراقيــة تاريخها، وأحوالها، وأكتشــفت 
حجم اجلهود التــي بذلها الفقيد في بحوثه 
ودراســاته التــي حتتل مكانــة خاصة في 

توثيــق الكثير مــن اإلحداث التــي رافقت 
ومتيزت  العراقية  الوطنية  الصحافة  تطور 
ودقة  أواملوضوعية،  باإلنصــاف  حتليالته 
في تناول مختلف املوضوعات. لقد شــكلت 
تلــك اجلهــود أهم مصــادر بحثــي الذي 
ثبتت فيه شــكري وتقديري للفقيد ودوره 

الريادي.
وداعــا فائق بطــي أنت تركــت فراغا ال 

يعوض!

سد الموصل في نقابة الجيولوجيين العراقيين

أقامت نقابة اجليولوجيني العراقيني في بغداد 
ندوة يــوم 2016/3/5 ، حضره خبراء ادارة املياه 
والســدود وابرز االختصاصيــني اجليولوجيني 
وكانــت ندوة غنية باملســاهمات التي قدمها اهم 
خبراء العراق في مجال املوارد املائية والسدود، 
ممن واكب وشــارك في تخطيــط وتنفيذ وادارة 

املياه في العراق، وبشكل خاص السدود. 
ومناقشة حول ســد املوصل وطبيعة املشاكل 
التي يعاني منها، واملعاجلــات اجلاريًة تنفيذها. 
وكانــت وجهــة نظر اغلــب اخلبراء، ان الســد 
يعاني من املشاكل منذ تشــييده، نتيجة لطبيعة 
ارض املوقــع اجلبســية، وان جميع الشــركات 
االستشــارية منذ اخلمســينات وحتى اواســط 
الثمانينيات التي قامت بدراسة املشروع نصحت 
بعدم اقامته في هذا املوقع واقترحت مواقع بديلة، 
وبعضها اقترح تشييد عدة سدود لضمان درء كل 
اخملاطــر احملتملة، ولكن رغم ذلك مت بناء الســد 
خالفا لتوصيات الفرق االستشــارية البريطانية 
والســوفيتية واالمريكية اواســط الثمانينات . 
وبعد انشــاء السد، مت اســتقدام شركات لتقدمي 
احللول ملشــكلة عدم رســوخ التربــة، فأجمعت 
املقترحــات على اعتماد طريقة حقن االساســات 
لتصليبها وملء الفجوات التــي قد تظهر، وهذه 
العمليــة متواصلًة منذ اكثر من 25 ســنة بصورة 
ناجحة ، ويقول اخلبراء بثقة ان ال مخاطر قريبة 

في انهيــار الســد وان االعالم يقــوم بالتهويل 
ألغراض ال عالقة لها باخملاطــر الفعلية املرتبطة 

بوضع السد. 
املشــكلة االهم حاليا هو العمــل لفتح بوابات 
تصريف املياه اســفل جدار السد املعطلة، والتي 
يجب توفير االمــوال الالزمة إلصالحها في اقرب 
وقــت كأولويــة. ومبــوازاة ذلك ، علــى الدولة 
الشــروع باتخاذ اخلطوات الالزمــة إليجاد حل 
نهائي للمشــكلة، وذلك اما ببناء اجلدار القاطع ، 
او ببناء ســدود جديدة. ويبدو ان تكلفة اجلدار 
القاطع تبلغ مليــاري دوالر، وبات من الضرورة 
ان حتســم احلكومــة هــذا امللف وتعتبــره من 
االولويات في مجال التخصيصات املالية، وميكن 
التوجه نحو اجملتمــع الدولي واملنظمات الدولية 

للمساعدة في توفير التمويل الالزم.
ومما يســتخلص من التوضيحات التي قدمها 
اخلبراء، ان اخملاطر ليســت متعلقــة باجلوانب 
الفنية والهندســية فقط، وامنا بسوء االدارة من 
احلكومــات املتعاقبة التي تلــكأت واحجمت عن 
اتخاذ القرارات الســليمة حلسابات سياسية او 

لقلة معرفة وسوء ادارة فضال عن الفساد . 
ســد املوصل اصبــح قضية رأي عــام ويجب 
اعتماد الشــفافية واملصارحــة وتقدمي االجابات 
الشــافية من قبل املسؤولني بشــأن االجراءات 

واحللول املستقبلية.

 منظمــة خيريــة طوعيــة تقدم 
اجملانيــة  واخلدمــات  النصائــح 
واملؤمتنــة ألفراد اجلاليــة العراقية 
االجتماعية  الرعايــة  قضايــا  فــي 
اجملتمع  مع  التأقلم  عملية  وتســهيل 
البريطانــي مع احلفــاظ على هوية 
اجلاليــة العراقية والعربية والدفاع 
عن مصاحلهــا وحقوقهــا ومتثيلها 

لدى املؤسسات البريطانية.
يساهم املنتدى العراقي في تعزيز 
دور اجلاليــة العراقيــة في اجملتمع 
البريطاني ويقدم لها العون والدعم 
فــي مجاالت احليــاة العامــة دون 
الديني والفكري  املعتقــد  إلى  النظر 

واألصول العرقية والقومية والطائفية.
يتعهد املنتدى العراقي بتقدمي النصح واملشــورة اجملانية 
واملعونة فيما يتعلق باملعيشــة والسكن والصحة والدراسة 
والعمل بغض النظــر عن املعتقد الدينــي والفكري واملرجع 
القومــي والطائفي والعرقــي واملنتدى يؤمن مببــدأ تكافؤ 

الفرص للجميع.
يقــدم املنتدى العراقــي خدمات في  اجملــاالت و القضايا 

التالية:
الرعاية االجتماعية

هجرة وجلوء
صحة 

العمل التطوعي
خدمات كبار السن

صحيفة املنتدى
نادي السينما العراقي

نشاطات اجتماعية وثقافية متنوعة
نشرات معلوماتية

أوقات الدوام:  
 أيام االثنني -  اجلمعة 

من الساعة 10.00 ( صباحا حتى - 5.30  مساء(
عدا اجلمعة 10.00 ( صباحا حتى - 5.00  مساء(

) الزيارات مبواعيد مسبقة ماعدا في احلاالت الطارئة ( 

المنتدى العراقي: من نحن؟!
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 Iraq 13 Years Later, We Are Still Waiting For Peace

 Thirteen years ago, on March 19, 2003,
 the United States and its allies invaded Iraq.
 But they failed to achieve peace, if it's to be
 defined in broader terms than just Saddam
 Hussein's fall. They had no post war strategy
 nor any immediate post war plan. Its motives,
 circumstances and results have made the Iraq
  war a strategic failure in the eyes of history.
 It was an irreparable destabilization of the
 world’s most volatile region, the Middle East.
 The Iraqis have to bear the consequences, but
 so do the Americans and its allies. The toll on
 the people of Iraq were even greater. The war
 left chaos and impoverishment, hundreds of
 thousands of Iraqis have lost their lives,  and

 tens of thousands were maimed, disfigured, and
 otherwise permanently injured and scarred.
 Nowadays, a significant population profile is
 made of widows and orphans. The war has also
 led to millions of displaced people and refugees,
 and a vicious bloody sectarianism that still
  threatens to rip the country apart at the seams.
 Coupled with that, the nihilist IS murderers
 are continuing to terrorise people. Equally, the
 ugly poisonous corruption grips Iraqi system
 from top down. It is based on nepotism and clan
 loyalty, which is bleeding the country's wealth
 and services. The hogwash toxic sectarian hate
 and killings is mainly influenced by the regional
regimes' interest.

A Snapshot
Of Our work

 
 From November 1st 2015 to the end of January
 2016, we have helped more people in the west
 London boroughs, particularly Hammersmith
 and Ealing. Although, we have had our office
 relocation in the middle of December 2015,
 but our services continued without major
 disruption, we have helped the total of 388
 people during that period. Thanks to staff
 and volunteers, as well as our Trustees.  The
 breakdown of figures represents the highest
 of 49 people in the borough of Hammersmith,
 followed by the borough of Brent which we
 have helped 44 people and the third borough
 is Ealing with 42 people, the rest are coming
 from other London boroughs, with exception
 of 27 people from outside London. It is worth
 to mention that age groups are vary, from 15+
  to over 75.

Join Our Cinema Club
 This initiative is organised by a volunteer film critique
 Sadiq Al Taie, to develop an audience and invite debate and
 discussion on different social, economical and  political issues
 which reflects in all the screen movies form different parts of
 the world. So far we have screened the following movies, Iraqi
 film (Haj Najim the Grocer), French film (Far from Men), Latin
 American film (Even the Rain), U.S film (HER),  Iranian film
(Off Side), and a Jordanian film (THEEB).


